
 פ1עצעא פ9ע21ת2מעא6 1611 8 צנ1מתם1פע {זנ1מפמע ,תצצ

 א ס+. 0

 ,4 1626162141 םא2,/1-4

 /.2/זתגת פתתססטע

 תסזזחוםווסו1+ ט1696/0011סו ס} 11115 טסס16 ?ט05 111066 טס851016 טו}

 200ז 1011 65 (3674016/ ן1סזססס2

 עטאפנאס עסת 1זזגמ 660ת8/מ 6011 עסשדז1ס0א סע צנפפזפנג זזזעמ אדטצמ

 ץעט,אפ אזתממ ?0595181/ זא ע,אתד םטצ 4 סט /א1 עטסצאז זמ84תמ

 םעאטזמ ,גאס 2(/3מ/,,2/ ם. 8214968440תא ע?סטאמאזנזסא

2 
 וו, 8,110 41 צ1סםסופב 8008 (:תאנ א

 ,4 1 11 1451 , 81,455, 9ע211 9



 א ,עד10א 41 צנפטסנפמת םססצ סעאד טא

 עד ד1 טע פד1 , א1 59, 4-4טפעדדפ

 413 250-4900 | צנספ19110מ881124 60

 ץעלעיצ .צ1מסנ1פגמ80ס0צא6עאיו עמ .ס0עת(

 אז,אן סע ?שאתפסזאפס עסת דתע

 פ1ע4צ קא פען 8עתס ם1וסט11;,ג{ צנממו1פת 1ן1מת א4עתצ

 על, עעסצנופעפ םצ;

 1 1006 ם. (ט01960 1 4

 /4716 67 106 (טץ06טז1 1

 1116 פ6שזונסוזז (ב711ט11811 1םזז111ד/

 100016 חוה םסזטחזח ם. 10//111/50ז 1 101111601101

8160 208 

 10ט6ז+ 06

 151911160118 16/3008 1011110011ס1

 161/ ןכ. 0561

1010111115/6 800 614 5001 

 ןבהזזר/ 8114 160116116 ש'/0111ט679 101111601101

 אז אזתאזמעתמּפ אס ץםזטאתמפ סע 2

 1101 8 310615/1 000 (6116ז

 1 תס 00/66װ6 טחט6, סע 201060 ןק68000/4.18 8 1201010021 פץתסס}

 04 100150 016811014ש . 1 תס 1תפק1זהחסת 10ע סטע ס010קתסת 002068 1זסז

 8 4692 טש 406 תס1ס0 2084 '/600161 11202ת1 0{ 16:05216ז0, 151261.

 1 תס 14210ת21 310015ת 8008 (-6016/ 16506048 106 ססקעץע12+ 8תס 1ת4611606021 קנעסןקסז?/ 1285

 זת סט; טססאפ. 10 106 0684 04 סטע אתסשט1606, 415 4106 18 614ח6/ 1ת {חס קטסס ססנמגזת

 סע 1+ 15 גת סזקםגת ץטסעא 104 צטת1סח תס סטזעסת+ ססקעץע124 0ס106ז סג 06 1460414160-

 1 ץסט תס)0 גת 2061ע6 ססקץצ18+ 0 4018 צטסעצ - סע 14 ץסט אחסשש זטתס 0068 --

 ןק16256 ס024204 ט5 טע קתסתס 24 413-256-4900 א153, סע טצ סזתג11 21 01981121110ע8ץ0ט18061.







 רואינש .זס

 רזה-םלוע גָאט ַא
 ןַאמָאר

 גטלרַאפ-לבוי

 1948-ח"שת --- קרָאידוינ



 2; 5פ84אעס שטמ

 4 106 601.421-ן1420ת

(110069-16 006) 

 44 17ס0061

 טסקץעגעמ(,/ 8

 טצ
 2841 אז הא פעאטסטפ

 ןט811828 עסזזזסא

 2110164 גת 0.5. ,/4.

 (גמעאזסע1+ תתזאעזאס (סמעי

 ןצשש עסחא 1, א. צי

453 6 



 הזה-םלוע גָאט א

 לייט רעמשרע

 קנעדנָא םוצ ןבעגעגסױרַא

 ץא מ יינדיס ןופ

 (ץאמ לארשי ןופ ןוז)





 לטיּפאק רעטשרע

 טנערוקנַאק ןייז ןוא ןירב דיוד

41 

 ַא ןעו טלָאמעד :ןיינ רעגייז ,ירפ ,ךרעב ,ןעוועג ךָאנ זיא סע
 רעטצנעפ-ךַאד סָאד ,זירַאּפ רעביא טייטש לּפענ-טסברַאה-ףוס רעכעלבלעג

 סרעלָאמ עגנוי ןוא ,ץענעג רעטרַאטשרַאפ ַא יװ סיוא טעז עילעטַא ןיא
 עתמא רַאפ זַא ,טייקרעכיז רעד ןיא ,סעדרַאזנַאמ ערעייז ןיא ךָאנ ןפָאלש

 רעד טימ ןייטשפיוא ,ךעלרעגריב ךיז ןריפוצפיוא טינ טסַאּפ רעלטסניק

 ןיא הפרח ערעסערג ַא ךָאנ ....ךיילג ןטייל טימ עװַאק ןעקנירט ןוא ןוז

 רעד וצ ךיז ןּפַאכוצ ןוא ,רעטעברַא-קירבַאפ יװ ,גָאטרַאפ ןייטשוצפיוא
 ןבָאה ,טיױרב לקיטש ןרַאפ טפיוקרַאפ ךָאד ןענייז ענעי ...עצַארּפ

 .טינ ארומ ןייק ןבָאה רעלטסניק עתמא גָאט ןקידנגרָאמ ןרַאפ ארומ
 ןעקנירט ,גָאט ןבלַאה ןזיב יז ןפָאלש סיעכהלדוצ ףיוא ןעמעלַא ןוא ץלַא

 ןייז ןיוש טמענ זירַאּפ תעשב --- ןסע ןוא ,גָאטימ ןסע עלַא תעשב עוװַאק
 סָאד ןדנעװשרַאפ רעלטסניק עתמא ,(*וװיטירעּפַא ןקידרעגיײזַא-ףניפ
 טימ .טָאז ןוא טכע ןענייז ןברַאפ עלַא ןעוו ,גָאט ןופ טכיל עטסעב
 ןעּפעשט ןוא ,סָאידוטס-רעלָאמ עשינכש יד ןיא ןרעכיור ןוא ןסעומש

 סע ןעוו ןוא .ךעלדיימ-לעדָאמ עטעקַאניבלַאה ןוא עטעקַאנ יד וצ ךיז

 ,סַאנרַאּפנָאמ רַאװלוב ןרעביא ןעמ טעשזדנַאלב ,ךעלרעטצניפ טרעוו
 ןציז וצ טוג זיא ךָאנרעד ,ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק ןגעלָאק-לזניּפ ערעדנַא ואוו

 ,"ךנָאטָאר, ןוא *םָאד, עפַאק ןיא טכַאנ רעבלַאה ךָאנ רעגײזַא ייווצ זיב

 יד ןוא רָאה יד ךרוד טמענ ןטערַאגיצ ןוא רעבייל ןופ דַאשט רעד ואוו
 .גנירעה עטלזנעוועג ךרוד טמענ ךיור יו ױזַא ,רעדיילק

 ןפיוא ןלעטש וצ ביוחמ זיא רעלטסניק רעטכע ןַא :טוג ןוא ץרוק
 ,רעגייטש-סנבעל ןלַאמרָאנ ןדעי ,טנוזעג סָאד ,טײקכעלגעטלַא עדעי ּפָאק

 ןגעװו ? טמירַאב ןרעו ? ךיז ןטעברַאפױרַא ? ןטעברַא ןעוו ןוא ,ונ
 .ןרעלק רעטעּפש ןעמ טעװ םעד

 ,ךָאנ רע זיא ןעוועג שטָאכ ,ןטלַאהעג טינ ןופרעד טָאה ןירב דיוד
 רעד ןופ קידנענייז .רעמ לסיב ַא יצ ,קיסיירד רָאי ַא ,גנוי רעייז ,ךרעב

 ,ליעמקאק (*



 -ימַאפ רעלַאכרַאירטַאּפ-שידיי ַא ןיא ןגיוצרעד ,שטנעמ רעדַארג ַא רוטַאנ
 ףיוא קוק םענעגייא ןייז ןוא רָאמוה םענעריובעגנייא ןַא קידנציזַאב ,עיל
 טָא ןופ ןטייז עכַאװש יד טקעדטנַא ,ןײרַא טנרָאפ ןופ ,רע טָאה ,ןכַאז

 ַא טימ ןָא ךיז ייז ןביוה ןביוה סָאװ ,ןצנוק עכעלרעגריביטנַא עלַא יד

 רעשידָאמטלַא ,עירטעמיס רעשירעשופ רעדעי ןגעק טסעטָארּפ ןטשרמולכ
 ןיא רעביא ,זייווכעלסיב ,ןעייג ןוא ,סעיצידַארט ענעגעלעגוצ ,טייקיסיילפ

 "-יגירָא רעטפַאהלפייווצ ןיא ,גנונעדרָאמוא ןיא : ןטייהניואוועג עטכעלש
 | .ןזירּפַאק עקיבײלכַאװש ןוא טעטילַאנ

 טרעוו םעד טצַאשעגּפָא לכ-םדוק ,שוח ןטנוועג ןייז טימ ,טָאה ןירב

 -ָאקע ןוא טייקטנכערעגסיוא סיורג טימ יז ןכיורבעג וצ ןעזעג ,טייצ ןופ

 ןרָאװעג ןבעגעג ,ןײלַא רוטַאנ רעד ןופ ,זיא סָאװ ,טידערק יוװ ױזַא ,עימָאנ
 ירַאפ טידערק ןקיזָאד םעד ןעק ןעמ .ןימרעט ןטמיטשַאב ַא ףיוא רָאנ
 ,ייס יװ ייס ןעמ זומ ןלָאצּפָא .ןעיוב םיא טימ ןעק ןעמ ןוא ןעװעיַאטלוה
 עקיטייצירפ : ןעמרַאדנַאשז-טכירעג ךרוד זיא ,ןליוו ןטוג ןטימ טינ ביוא

 ...תונצבק ,גנושיױטנַא ,טײקמַאזנייא ,רעטלע

 ,סיפָא ןַא ןסילשפיוא יו ןעוועג רַאפרעד זיא ןגרָאמירפ סנירב

 "רעלטסניק םעד ףיוא סָאד לָאז ןוא .טייצ רעבלעז רעד ןיא גָאט עלַא

 -ירפ ןטכייל ןייז . . ."שירעמערק, וליּפַא ,ליוו סע יוװ ןסייה ןָאגרַאשז
 טָאה גָאט ןייז .העש רעבלעז רעד ןיא ןעמונעג גָאט עלַא רע טָאה קיטש
 ,טייקליופ טימ ףמַאק ַא :ףמַאק ַא טימ ןבױהעגנָא ,לָאמעלַא טעמכ ,ךיז

 ןענייז עכלעוו ,ןטײקכַאװש עכעלרעּפרעק טימ ,גנומיטש רעטכעלש טימ
 טָאה ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא .דיישרעטנוא ןָא ןשטנעמ ןדעי ייב ןַארַאפ

 ,דנַאנַאכָאנ ןהעש ריפ-יירד ענייז טעברַאעג ; ןליוו ןייז טצעזעגכרוד רע
 -רעביא ןוא ; לעה ןענייז ןברַאפ יד ןוא *קיטייצ , זיא טכיליגָאט סָאד ןעוו
 סָאד ןעוו ,ןהעש יד ןיא רָאנ סייוו ףיוא ץרַאװש ןופ ןציקס ענייז ןזָאלעג

 ,טנווייל ןטלָאמַאב ןרַאפ ןוא גיוא ןרַאפ קיטכיוו ױזַא טינ זיא טכיל עלופ

 תעשב ,טביױלרעד ךיז טָאה רע סָאװ ,גנושירפרעד עקיצנייא יד

 ,טייצ וצ טייצ ןופ ,ןּפַאכמורַא סָאד ןעוועג זיא ,טעברַא רעקיסיילפ ןייז

 עצרַאװש קנורט ַא יו ,ןּפיל עלופ יד ןיא יז ןשוק ןוא ,בייוו ןייז ,ןַאינָאס

 רעקנילפ ךָאנ טָאה לזניּפ רעד ןוא ,םיא ףיוא טקריוװעג סָאד טָאה עװַאק

 ,טנַאה רענערָאװעג-דימ ןייז ןיא ןייג ןעמונעג
 סעקינסַאּפָאטסוּפ םתס רעדָא רעלָאמ-םירבח ןופ ןרעוו וצ טרעטשעג

 ריט ןייז ףיוא .ןזָאלעג טינ ןפוא םושב רע טָאה ,סעילעטַא עשינכש ןופ
 טימ ןָאטרַאק ַא ןעגנאהעגסיוא ןעוועג ,זירַאּפ ןיא טייצ עטשרע יד ,זיא
 ךָא נ ףיוא ןכוזַאב עלַא ןגײלּפָא ךעלפעה טעב ןעמ זַא ,טפירשפיוא ןַא
 טניירפ עלַא .ןרָאװעג קירעביא סָאד זיא טייצ רעד טימ . ..רעגיײזַא ריפ
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 רָאט גָאטימ ךָאנ ריפ זיב זַא ,טסואוועג ךיוא ױזַא ןבָאה עטנַאקַאב ןוא

 .החרט עטסיזמוא ןַא זיא סע ,ןּפַאלק טינ ריט ןיא ןענירב דיוד ןעמ
 ...ףיא טינ טמענ רע !

 ןייז ןופ טנעוו יד זַא ,טקריוועגטימ ךס ַא טָאה רעגייטשסנבעל ַאזַא

 .ןטגוויל עטקידנערַאפ ךס ַא טימ ןייז טצוּפַאב קידנעטש ןלָאז עילעטַא
 סָאד .גנולעטשסיוא רעדעי רַאפ ןביילקוצסיוא סָאװ ןופ טַאהעג טָאה רע

 ןרָאפ לגניי ַא ייב יװ ,טּפַאלקעג טינ לָאמנייק ייברעד םיא טָאה ץרַאה

 טימ ןוא רָאה עטלדוּפעצ טימ ןעזעג טינ לָאמנייק םיא טָאה ןעמ .ןעמַאזקע

 זיא יירפ ןוא ,םיבוט-םימי יד רַאפ רעדיינש ַא ןופ ןגיוא ענעפָאלשרַאפ
 ,ןענישרעד .לָאמעלַא רע זיא ןָאטעגנָא טוג ןוא רעביוז .ןעוועג ךיוא רע

 ןטוג רעקינייוװ-רעמ ןייק .,ןטנװָא עשירעלטסניק ףיוא ,ןַאינָאס ןייז טימ
 ,גנולעטשסיוא עטנַאסערעטניא עקיצנייא ןייק ,ןזָאלעגכרוד טינ טרעצנָאק
 שירעניגרַאפ-טינ בלַאה ,שיטָאּפש-בלַאה לָאמטפָא םיא ןגעלפ ןגעלָאק

 ? קיטרַאפ ץלַא סָאד רע טגנערב ,ךעלטנגייא ,ןעו :ןבעג"גערפ ַא

 עכעלנע ןוא ַאזַא ףיוא ...ךיז ןריזומַא ליפױזַא ןוא ליפוזַא ןטעברַא

 :רעפטנע ןשינָאקַאל ןייז טַאהעג רע טָאה ןגַארּפ עקיטיידייוװצ

 יד ןיא םורַא טלטב ריא ןעװ ןוא טפָאלש ריא ןעװ ---

 ... סעפַאק

 ןענירב זיא ןזָאלרַאפ םיא טָאה ,בייוו ןייז ,ַאינָאס טניז ,תמא

 טװמעג טָאה רע .רערעװש ךס ַא ןעמוקעגנָא ןבעל רעלַאמרָאנ ןייז
 ןטלַאה וצ ידכ ןוא .טײקשיטַאבעלַאב לקיטש ןייז ןריפ יא ,ןלָאמ יא

 לָאמניײיא ןייז ןופ הרדשח:-טוח םעד ןגיוב ןזָאל טינ ןוא טכיוועגכיילג

 ןטימ ןפמעק ,קיטייצכײלג ,טזומעג רע טָאה ,רעגייטש ןטריפעגנייא
 סָאװ ,ןפַאש ןייז ןיא יו ױזַא ,ןבעל ןטַאװירּפ ןייז ןיא ,ךיז םורַא סָאַאכ

 םעד ןופ ןברַאפ יד ןעגנַאפ ,"טשינ, םענופ ןעמרָאפ ןלײשסױרַא : טסייה

 רעכעלגעטיגָאט ןופ ןטקַא עקיזָאד יד ןשיווצ ןוא .. . ייברַאפ טייג סָאװ

 -קנעב ןופ גנַאלש יד ןגָאי ,טײקמַאזנייא ןופ דש ןטימ ןפמעק --- טעברַא
 סָאד ןופ רעדליב יד ךיז ןופ ןביירט ,ץרַאה סָאד טגיױז סָאװ טפַאש

 ,בייוו רעטבילעג ַא טימ ןבעלנעמַאזוצ ןטנעָאנ ַא ןופ רעדליב יד ,ענעזעוועג
 סעביל עלַא ןופ רעקרַאטש ןענייז טייהניואוועג יד ןוא ןורכז רעד ,ךַא
 -נייא ןעמ ןעק ןטּפַאשנדײל ןופ תופרש עטסערג יד !טלעװ רעד ןיא
 -נייא דנַאטשמיא טינ ןענייז טלעוו רעד ןיא ןרעסַאװ ענייק רָאנ .ןשעל
 יז זיא ָאד טָא :טייהנױאוועג ןופ לרעייפ ןקידנעילט םעד ןשעלוצ

 טָאה ױזַא ןוא טכַאלעג יז טָאה ױזַא ,ןענַאטשעג --  ָאד טָא ,ןסעזעג
 ןָאטעגסױא םיא טָאה יז ןעוו דיילק-רעטנוא רענעדייז ריא טעכרָאשעג
 טנקירט ןוא לרעייפ-טפַאשקנעב ַאזַא טעילט סע .טעב ןיא ךיז ןגייל רַאפ
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 טרעוו ןליוו .רעד ןוא ּפָא ךיז ןזָאל טנעה יד ,רענייב יד ןופ ךרַאמ םעד

 -רעיומ רעטסוּפ .רעסיורג ַא יו טעשזדוה סָאַאכ-טלעוו רעד ןוא .,ךַאװש

 : רעיוא ןרעביא ּפָאק

 ךָאנ טסעוװ ,טַאהעג ביל טסָאה !ןצרַאה םוצ טינ ךיז םענ ,ךַא ---- -

 רוטַאנ יד .ןקידנערַאפ ץלַא טסזומ וד טינ ? ןטעברַא ןוא ,ונ ..,ןביל

 -לעזעג רעכעלשטנעמ רעד ןופ ןעמרָאפ יד .טקידנערַאפ טינ זיא ןיילַא

 ענעזָאלבעגסױא ןייק זיא ץלַא ! שטנעמ ,ַאה-ַאה ,טינ יאדװַא --- טּפַאש

 ...טרעוו טינ ייא

 סָאד ,ןעוועג סָאד זיא טײקמַאזנייא רעד ןופ לוק רעכעלרעפעג רעד

 וצ ,ןרוכש וצ ,גנוטכינרַאפ-טסבלעז וצ טצעה סָאװ ,ןעּפיש עשיגנַאלש

 סָאד זיא ףמַאק רעקידנעיירד ַא .ךיוא ןכַאז ערעגרע וצ ןוא ןעװעיאטלוה

 -רעבױא עגנערטש רַאפ ןעמַאזקע ןבעגּפָא ןַא .ןירב דיוד רַאפ ןעוועג

 / .ןטלַאהעגסיוא ןעמַאזקע םעד טָאה רע ןוא .רערעל

 יג

 יד טָא ייב ,ןטלַאהעגסױא טָאה רע סָאװ ,ןעמַאזקע רעטשרע רעד

 טָאה רע ןכלעוו ,שזַאזיעּפ-שירעלַאמ ַא ןעוועג זיא ,םיטפוש עגנערטש

 ןעוועג ,רוטַאנ רעד ןופ יו ,גנודליבנייא ןייז ןופ טלײשעגסױרַא רעמ

 ןבלַאהטרעדנא ףױא ןלייא ייווצ טנװײל רעסיורג-טינ ַא סָאד זיא

 ןופ רענייא .לגרעב ַא ףיוא יינש ןופ שטנעמ ַא ,טכַאנרַאפ-רעטניװ ַא
 טימ סיוא ןעּפַאיל ןוא ןעמַאזוצ-עלקייק רעדניק סָאװ ,"ןשטנעמ, ענעי

 -- רעטשרעטנוא רעד ,ליונק ףיוא ליונק .ךעלעטנעה עטינעג-טינ ערעייז
 .רענעלק ךָאנ -- עלעּפעק סָאד ,רענעלק -- רעטייווצ רעד ,טיירב

 טקורעגכרוד םעזעב ןטצונעגּפָא ןַא ןופ ןקָאלּפ ַא -- סמערָא טָאטשנָא

 טימ ןגיוא טָאטשנָא ןלױקיץלָאה עצרַאװש יירד .,ליונק ןטסלטימ ןיא

 ,לגרעב ןרעטניה ןופ ,סעקזייה עטייוו ןופ ךיז טיצ עלעכיור יולב ַא ,זָאנ ַא

 ,רעטצנעפ ַא ךיז טלטיור עקזייה ןייא ןיא .ייז ןשיווצ ןטעלעקס-ךעלמיוב

 רעד יצ ,לרעייפ-טנוװָא עטשרע סָאד זיא סָאד יצ ,רָאלק טינ זיא סע רָאנ

 ןוא לּפרוּפ ןטלַאק ןיא טייגרַאפ עכלעוו ,ןוז רעד ןופ לַארטש רעטצעל

 םורַא ,ייברעד טרעכעפעצ ןוא ,סעקזייה יד רעטניה ,ךיור ןכעליולב ןיא

 ...סנטָאש עיולב ןוא ןסַאּפ עכעלטיור ,לגרעב

 יא ,לָאבמיס יא ןעוװעג ָאד זיא עיציזָאּפמָאק-רעטניו עצנַאג יד

 ןבָאה גנודליבנייא ןוא טייקכעלקריו : רעטרעוו ערעדנַא טימ .,רוטָאנ
 ןלײטוצּפָא ןעועג רעװש זיא סע .טשימעגסיוא קיסָאמכײלג ָאד ךיז
 רענייפ ַא יו .ןעוועג טרָאפ סָאד זיא םענעגנא ןוא ,עטייווצ סָאד ןופ סנייא

8 



 ףיוא קידנקוק טינ ,טײקמערַאװ ןוא טלעק ןופ ,רעיוז ןוא סיז ןופ שיטעג

 רעויטַארָאקעד רעד ףיוא ןוא שטנעמ-יינש ןטריזיליטס-עלעּפַאק ַא םעד

 טימ טמעטָאעג ץלַא ָאד טָאה ,לַארטש עטצעל יד ןופ גנורעכעפעצ
 ךיז טָאה סע .גנוגייצרעביא ןופ טפַארק רעד טימ ןוא טיײקטושּפ

 ַא יו .טגלָאפרַאפ סָאװ עזַארפ עשילַאקיזומ ַא יוװ ןורכז ןיא ןטינשעגנייא
 ,ןסעגרַאפ וצ רעווש זיא'ס ןוא ןדנואוושרַאפ זיא סָאװ טכיזעג שיטַאּפמיס

 "רעוויא ןָאמ , ןעמָאנ ןרעטנוא ןעוועג דליב סָאד זיא טלעטשעגסיוא
 -מו א ענעי ןופ רענייא ןיא -- ,סָאד טסייה ,רעטניוו ןיימ --

 -גוה ןוא רעקילדנעצ ואוו ,זירַאּפ ןיא ןעגנולעטשסיױא עקיגנעהּפָא

 . -ַאט ןוא עטריטנַאלַאט ,רעלטסניק ענעדיישרַאפ ןופ ,ןטנווייל רעטרעד
 ײלרעלַא ןופ שַאמשימ ןקיברַאפ ןייא ןיא ןעמַאזוצ ךיז ןסיג ,עזָאלטנַאל

 ,טקרעמַאב טרָאפ סָאד טָאה קיטירק יד רעבָא ,ןלוש ןוא ןעגנוטכיר
 ףיוא ,למער ַא ןיא םורַא טמיווש סָאװ ,עלעפוע קידעבעל ַא יװ טקרעמַאב

 טָאה יז ,ןזירּפַאק עקיברַאפ ןוא ןעיירעפיטש עשירעלָאמ ןופ סעילַאװכ
 רעד ןיא ןציטָאנ עמערַאװ עכעלטע ןבירשעגנָא ןוא טשיפעגסױרַא סָאד

 ,דנַאלסור ןופ טמַאטש רעכלעוו ,ןירב ,רעלטסניק םעד .עסערּפ רעזירַאּפ
 טימ ווַאלס ןטכע ןַא יו ,רעקיניײװ טינ ןוא רעמ טינ ,טנכײצַאב יז טָאה
 ...סָאד טסייה ,המשנ רעשיװַאלס ַא טימ ,"װַאלס םַא, ןַא

  ןיא טקוקעגנָא ןירב דיוד ךיז טָאה ןציטָאנ עכעלנע ןוא ַאזַא ךָאנ

 :ןײלַא ךיז ןעקנואוועגוצ ,גיוא ןייא טימ ,שימָאק ןוא לגיּפש

 עמַאמ ןייד ? המשנ עשיװַאלס ןייד ,לדיוד ,ריד טלעפעג יו ---
 טָאה סָאד .קילעז ןסייהעג טָאה עטַאט ןייד ןוא תוניחת טגָאזעג טָאה

 ...טלעװ רעד ףױא *װַאלס ,, ַא ןעגנערב וצ טרעטשעג טינ רעבָא יז

 רעבָא ...ןגעלָאק ענייז ןופ טרעהעג רע טָאה ךעלהמכח עכעלנע

 רעצישַאב רעד ,םואעזומ רעגרובנעסקול רעד זַא ,ןָא סָאד טייג ןעמעוו
 טפױקעגּפָא ןענירב דיוד ייב טָאה ,זירַאּפ ןיא טסנוק רענרעדָאמ ןופ
 ענעדלָאג טימ ריּפַאּפ ןלעיצעּפס ַא םיא טקישעגוצ ןוא טנווייל ןייז
 : ,גנונעקרענָא ןופ טַאטסעטַא ןַא --- ,ןבַאטשכוב

 -ןעס ןוא סַאנרַאּפנָאמ רַאװלוב ןרעביא טנַאקַאב ןרָאװעג זיא ןירב

 ךיז ןעמוק רעלטסניק עגנוי ואוו ,סעפַאק עקיטרָאד יד רעביא .לעשימ
 ליפױזַא ףיוא טינ רעבָא ,האנק ןופ לשיור ַא ןפָאלעגכרוד זיא ,ןעמַאזוצ
 עטוג ךס ַא .,טניירפ ענייז ןופ טומ-טוג םעד ןרעקּפָא םיא ןופ לָאז סע
 עליטש יד ןוא ןבעל ןטַאוװירּפ ןייז טנעקעג טנעָאנ ןבָאה עכלעוו ,רעדירב

 ןָאמ, טנווייל ןטרימערּפ םעד ןיא ןבָאה ,יורפ ןייז ,ןַאינָאס טימ עמַארד

 ןירב דוד עגעלָאק סָאװ ,טײקמַאזנייא ןופ ץנעטָאּפ יד טליפרעד "רעוויא
 ,ןײלַא רע ,עיציזָאּפמָאק-רעטניוו ןייז ןיא קורדסיוא םוצ טכַארבעג טָאה
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 יד .לגרעב ןפיוא סָאד טייטש ,"שטנעמ"יינש, רעד טינ ,סָאד טסייה

 עליק עטרעכעפעצ טימ ןוז עקידרעטניוװ יד יװ טיײגרַאפ עביל-טנגוי

 יד ןופ לכיור עיולב סָאד ךיז טיצ טעמוא ןופ עידָאלעמ ַא יװ ,ןלַארטש

 -עגסיױא טלַאה ,דלעה-יינש רעקידמלוג רעד ,רע ןוא סעקזייה עטייוו

 -רַאפ ,טרעווילגרַאפ ,זָאלסגנונפָאה סמערָא עקידנקָאלפ ענייז טקערטש

 ,עגַאל ןייז ןרעדנע וצ ןכַאמ טינ גנוגעװַאב ןייק וליפַא ןעק רע .טרַאטש

 -"רעטניו ַא -- ןגרָאמ ,גָאט-רעטניװ ַא -- טנייה .ןבעל ןייז ןטייב

 | ...גָאט

 ,רעקנעד ןוא רעקימעכ ַא ,יקסנָארבַאג ,רענייז טניירפ רעטנעָאנ ַא

 םעד סיוא טשטייט "סַאנרַאּפטנָאמ, ױזַא יו ןבעגעגרעביא םיא טָאה

 -עגּפָא םיא ייב טָאה םואעזומ רעגרובנעסקול רעד סָאװ ,"רעוויא ןָאמ,

 ןגױא עדייב ןסיירפיוא ןַא ןפורעגסױרַא ןענירב ייב טָאה סָאד .טפיוק

 ךיז ןוא סעצײלּפ יד טימ ןָאטעג ביוה ַא רע טָאה ןטכַארט עלייוו ַא ךָאנ

 : טכַאלעצ רעטיב

 ...סָאד ןבָאה ייז רעזענ ענייפ ַארַאפ סָאװ ! סעילַאנַאק ,ןעה ---

 ...ןײלַא ךיא יװ רעסעב ןענַאטשרַאפ עיציזָאּפמָאק ןיימ ןבָאה ייז

 -רַאּפנָאמ רַאװלוב סָאװ ,(*רַאטנעמָאק רעד .,ךעלקריו ןוא

 םענעגייא ןייז טכַאמעג רערָאלק ןענירב טָאה ,טכעלטנפערַאפ טָאה סַאנ

 ןײלַא ךיז רע טָאה ןלָאמעג סָאד טָאה רע תעשב .קנואווש ןשירעלטסניק

 םוצ םיא טביירט סע ,ךעלטנגייא ,סָאװ ןבעגעגּפָא טינ ןובשח ןייק

 .ןגָאז טימרעד ליוו רע סָאװ ןוא ןשטנעמ-יינש ןעמַאזנייא
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 ךָאנ טקיטומעג ןוא טסיירטעג לסיב ַא םיא טָאה גלָאפרעד ןייז

 ןוא יז ןעוו ,ןעוועג טלָאװ רעכיילג ךס ַא שטָאכ .םיא ןזָאלרַאפ סַאינָאס

 סָאװ ,טנווייל רעטרימערּפ ןייז .ןעמַאזצ טלייטעג סָאד ןטלָאװ רע

 ַא יװ ןעזעגסיוא דניצַא םיא טָאה ,םואעזומ רעגרובנעסקול ןיא טגנעה

 סַאינָאס ךָאנ עלעגיוו ןיא ןענופעג טָאה רע סָאװ ,דניק קידעּפָאלש

 רעקידנעייגייברַאפ ַא בילוצ סָאװ ,סעמַאמ עכלעזַא ןַארַאפ .ןײגקעװַא

 רעייז ןוא קיטכיוו רעייז סיוא טעז סָאװ ,גנומיטש ַא בילוצ ,טּפַאשנדייל

 דניק ןגייא רעייז וליפַא רָאנ ,ןַאמ םעד רָאנ טינ ,ייז ןזָאלרַאפ ,ףיט

 סנַאמ םעד ןעװעג דניק סָאד זיא לַאפ םע ד ןיא ...ייז ןזָאלרַאפ

 םיא יו ױזַא ,טצעשעגיגנירג ,סיוא טזייוו ,טָאה יז ןכלעוו ,טנַאלַאט

 .שוריפ (*
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 -עגסיוא קישזָאר ַא טימ סָאד רע טָאה ןײגקעװַא ריא ךָאנ .ןײלַא
 טימרעד ךיז טסיירט ןוא ןשטנעמ לקיטש ַא רַאפ טכַאמעג ,טעמרָאק
 ...עגַאל ַאזַא ןיא ןטסיירט ךיז טזָאל סע ליפיוו ףיוא

 ןפױא ,טָאה רע ןעוו ,ןרָאװעג רָאנ םיא זיא ןצרַאה ןפיוא רעווש
 םענעי טימ טמערָאעג טייג יז יװ ,ןַאינָאס ןפָארטעג ,סַאנרַאּפנָאמ

 ,םינּפַא ,ךיז טסיײרט ןיילַא יז ןכלעװ טימ ,ןױשרַאּפ ןטקלעוװרַאפ
 עשירעבייו עטנוזעג-טינ ַא רָאנ ..."דניק, סָאד ןזָאלרַאפ ריא ךָאנ
 ןעק יירעשופ עלעיצניװָארּפ ַא רָאנ ,טייב ַאזַא ןכַאמ ןעק שינעדיירנייא
 ןירב דוד ,רע .טנַאילירב ַא רַאפ עקרעשטַאּפ עקיליב ַאזַא ןעמעננָא
 .עװַאקרַאה -- עילימַאפ ענייש ַא טגָארט רע .שפנ ןקיזָאד םעד ןעק
 -רַאה ףיוא טרענעלקרַאפ גנַאל ןיוש םיא טָאה סַאנרַאּפנָאמ רעד רָאנ
 ןבעגעג ןוא גָאװ עטסוּפ ןייז םיא ןופ ןזָאלבעגסױרַא טימרעד .עקוװַאק
 ",..ןרַאנ טינ ךיז טזָאל ןעמ , זַא ,ןיטשרַאפ וצ

 ,"טייל-שגנוי, עקיבייא ענעי ןופ רענייא ןעוועג זיא עוװַאקרַאה סקַאמ
 רעייז סָאװ ,קיצפופ ךָאנ יװ סיוא ןיוש ייז ןעעז רָאי קיצרעפ וצ סָאװ
 "ענטעכַאילש , טימ סיוא ייז ןליפ טייקטקלעוורַאפ ןוא טײקיבײלכַאװש
 ץכיוה .,ןשָארג ןטייווצ ַא רַאפ ץנַאגעלע טימ ןוא ןשָארג ַא רַאפ ןרינַאמ
 רעשירפ-טינ ןוא רעטריזַאר-טוג ַא ,ךעלעזייה עטעקסַאּפעג ,ךעלעקרָאק
 עכעלרעױז ַא ןוא ןעגנוגעװַאב עליופ .זָאנ עטרעדוּפעגוצ ַא .למינּפ
 סנַאריײב דרָאל ןופ דלעה רענעגעלעגוצ ַא ,ץרוק .ןטשוטנַא ןַא ןופ ענימ
 םויפרַאּפ ַא ךיז ןבעל ןריּפשרעד לָאז רע גונעג זיא סע רָאנ ....ןעמעָאּפ
 .עװַאװשז טרעוו ןוא ּפָא ךיילג סָאד טבעל --- לדיילק ןשירעבייוו ַא ןופ
 ,ךעלעסיפ יד טימ ןרַאש ,ךעלעקרָאק יד ףיוא ןעיירד ןָא ךיז טביוה רע
 .רעגניפ עטקערטשעגסיוא םיא וצ יד ןשוק ,ךעלעגייא יד טימ ןצָאלג
 ךיוא ױזַא רע טלַאפ עבטב זַא ,לעטשנָא ןַא ייברעד רע טכַאמ ןכַאמ ןוא
 םיא טָאה טּפַאשטנַאקַאב עטצעל ןייז רָאנ ,סיפ יד וצ ןעמַאד עלַא רַאפ
 -רעוו ערעדנַא טימ ...זַאטסקע ןזעיגילער ַא ןיא טכַארבעגנײרַא טושּפ
 עכלעוו ןופ ,ךעלקיטש ענטעכַאילש ענעי עלַא טרירטסנָאמעד רע :רעט
 סלַא ןָא סָאד ןעמענ ןעמַאד סָאװ ןוא לַאג ענירג יד טרעק ןליבצנַאמ
 סָאד ,ןייז טינ ןלָאז ייז טװאורּפעג ןוא גולק יװ ,גנורעטסיײגַאב עתמא
 -ַארעה ַא טינ רָאנ ,ןייטשייב יז ןענעק ץלַא .רוטַאנ רעייז ןיא ןיוש טגיל
 -ַאב עקידריו ַא .גנופרַאװרעטנוא עשיטכענק ַא רעדָא ,ףירגנָא ןשיא
 ,ןעמערטסקע ייוצ יד טָא ןשיװצ טייטש עכלעו ,ןַאמ ַא ןופ גנואיצ
 ,קיטליגכיילג ץנַאג ,סנטסיימ ,ייז טזָאל

 ענייז טימ ןענַאטשעג עקװַאקרַאה זיא רעכעה טינ ןוא רעסעב טינ
 -כידא ַא ןעוועג סָאד זיא קיסיירד-ןוא-ןביז-סקעז רָאי ַא זיב .ןטנַאלַאט
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 ןעמענַאב ןייז ןיא ןוא ץכעוטנָא ןייז ןיא ןזָאלעגּפָא ,?רעגנַאפנָא רעט

 "רעגנַאפנָאק עקיבײא ערעדנַא יד יװ רעגרע טינ ןוא רעסעב טינ ,ךיז

 ןיא סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא ךיז רע טָאה טּפעלשעגמורַא .טרָאס ןייז ןופ

 ,ךיש ענעטנווייל עסייוו ןיא ןוא ענירעלעּפ רענעגָארטעגּפָא ,רעצרַאװש ַא

 ,רָאה עגנַאלױצ יד ףיוא לשוילעּפַאק םענעטעמַאס ןטשטיינקעצ ַא טימ

 טרעכיורעג .טריזַאר ןעװ"ןטלעז --- םינּפ רעקידרענייב ,רעגנַאל רעד

 טפרַאדעג טָאה ץלַא סָאד .רעטרעוו עבלַאה טדערעג ,לקניוו-ליומ ןטימ

 טלעװ רעטסופ רעד וצ גנוטכַארַאפ ןייז ,טייקפיט ןייז ןכיירטשרעטנוא

 .טײקבעלגעטלַא עכעלרעגריב יד ןצַאשגנירג ןייז ןוא

 ,טרעגנוהעגרעטנוא רע טָאה ,טרָאס ןייז ןופ *רעגנַאפנָא , עלַא יו

 רעד זיא ליפיו רָאנ ...ןעגנונעפָאה ןבעגעג ןוא ךעלדיל ןבירשעג

 ױזַא ןפָאה וצ חוכ סָאד טָאה רעװ ןוא ?עגנונעפָאה ןבעג וצ רועיש

 - רָאי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע טימ זַא ,רעלק ַא טיג ןעמ ןעוו טרפב ? גנַאל

 ןייז ןופ רָאי קיסיירד ןוא ןביז טימ ןוא טמירַאב ןעוועג יללעש ןיוש זיא

 ןױש זיא ,טלַא ןיא עװַאקרַאה סקַאמ ליפיוו ליפוזַא טקנופ ,ןבעל

 "רעביא ןוא ןסעטנַאד טימ לעוד ןפיוא ןלַאפעג ןיקשופ רעדנַאסקעלַא

 ךעלגעמ טינ זיא'ס עכלעוו ,השורי ַא קלָאפ ןשיסור ןסיורג םעד ןזָאלעג

 ךָאד ןעק ןעמ ,ןיימ'כ ...גָאט ןקיטנייה וצ זיב ןעדנעוװשרַאפ וצ

 ,טנעדוטס רעקיביײא ןַא יו ױזַא *רעביוהנָא רעקיביײא; ןַא ןביילב

 ןטימ עלעטיה-טערעב ענעטעמַאס ןייז רָאה עיורג זיב טגָארט רעכלעוו

 .,סיוא טינ ןעמַאזקע ןקיצנייא ןייק לָאמנייק טלַאה ןוא קעשילָאקָא ןטרילַאק

 רעטכיד טָאה ,ךיז ןגעוו גנוניימ ַאזַא ןזָאלרעד וצ טינ ידכ ,טָא זיא

 ,טכיזעג ןטקלעװרַאפ ירפדוצ ןייז ףיוא ,ןגױצעגנָא עװַאקרַאה סקַאמ

 עשיגרענע ייווצ טימ ןוא ןּפיל ענעסָאלשעג ןיד טימ ענימ עלעיצעּפס ַא

 -- טנייה טינ זַא ,ןטײדַאב טלָאזעג טָאה סָאד ,זָאנ ןטייז עדייב ןופ ןדלַאפ

 ןעוו סָאװ ,גנופַאש ַא ,ךַאז ַא וצ ךיז טיירג ליטש רעד ןיא ,ָאי .. .ןגרָאמ

 סע .ןענױטש ןלעװ עלַא ,ללכה ...טעװ ...ןעניישרעד טעװ סָאד

 ..!ןפלעה טינ ייז טעװ

 סָאד ןענייז רעװ ,טליצעג זיא גנונַאּפש עקיזָאד יד ןעמעוו ןגעק

 םענייק זיא סָאד ?ַאזַא גנופַאש ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ןוא ?ייז ,, יד

 לעטשנָא ןלופסינמייהעג ןקיזָאד םעד טָאּה עװַאקרַאה .,רָאלק ןעוועג טינ

 טָאה יז .טרזחעגנייא טוג עלָאר ןייז טָאה רע .טריפעגכרוד טכעלש טינ

 ךיז ןופ םיא ייב טליּפשעג ,עטַאלּפרָאּפָאמַארג ַא יװ ,ךָאנרעד ,ןיוש

 תושפנ עקירעגיינ .טריזיטָאנּפיה טָאה סָאד ! קידריוװקרעמ ןוא .,.,ןיילַא

 "טינ ךיז ןיא ,עקידרעבַאלש .סעּפע טקעטש ָאד זַא ןביולג ןעמונעג -ןבָאה

 גלָאפרעד םעד ןעוועג אנקמ טייהרעליטש ןבָאה ,ךעלטנַאלַאט ערעכיז
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 ןעזעג טינ גָאט ןופ ןייש םעד וליפַא ךָאנ טָאה סָאװ ,קרעװ ַא ןופ
 .טעשטּפעשעגרעביא ךיז ייז ןבָאה ,"ךיז ןיא סעּפע טָאה גנוי רעד;
 טרָאפ רע זיא רשפא !ןיײרַא ןטַאט ןייז ןיא חור ַא גָאמ סע רָאנ;
 ",,.,טנַאידעמָאק ַא

 .ץכעפַאש עלופסינמייהעג סָאד .ןעגנַאגעג לייוורעד ןענייז ןרָאי

 ענירעלעּפ עצרַאװש יד .טניוטשעג טינ טָאה טלעוו יד .ןענישרעד טינ זיא
 -ַאק ןטשטיינקעצ ןרעטנוא ,רָאה עגנַאל יד ןיא ,ךעלנירג ןרָאװעג זיא

 ,לָאמַאטימ ןוא .םעדעפ עסיו טלגומשעגניירַא ךיז ןבָאה ,שוילעּפ
 -עג טָאה סָאװ ,סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא ןריצַאּפש קירוצ-וא-ןיה ןטימ ןיא
 טעװערעקרַאפ קידיינש עקװַאקרַאה טָאה ,רָאי עכעלטע ענייש טרעוד
 רענעטעבעג ַא :טסייה סָאד .,רעלטימרַאפ-טסנוק ַא ןרָאװעג זיא ןוא
 ,ןעיײרעלָאמ ןופ רעפיוקרַאפ ןוא רעטָאבנָא רענעטעבעג-טינ ןוא

 ,ךעלטעטש עניילק יד ןיא ,ןדירַאי ףיוא ןוא קרַאמ ןשידיי ןפיוא
 יד ןיא ךעלעקעטש טימ ןפָאלעגמורַא רעלקעמ עשידיי יד לָאמַא ןענייז
 ןעמונעגנָא ייז ןבָאה ,סַאנרַאּפנָאמ ןופ דירַאי ןקיברַאפ ןפיוא ,ָאד .טנעה
 עג ,ןגָארטעג ייז ןבָאה ןטּפינש עטלגילפעג .טלַאטשעג רעדנַא ןַא
 ןבָאה טדערעג .ךעלקער עצרַאװש עקידנציז טוג ןוא ןזיוה עטעקסַאּפ
 סָאד .,לגענ עטריקַאל יד ןעמַאד ייב טשוקעג ןוא ךעלפעה רעייז יז
 םיריבג ענעמוקעגפיוא ןופ רעזייה יד ןיא ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה
 יד טיירדעג ךיז ןבָאה ךעלרעלקעמ-טסנוק עקיזָאד יד ואוו ,ןבָאנס ןוא

 סק ַא מ ןעװעג זיא ייז ןופ רענייא .ערעירַאק רעייז ןופ טייצ עטשרע

 יע קווַא קרַא ה
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 -טנירג ַאזַא ןעמוקעגרָאפ םיא טימ זיא ,ךעלריטַאנ ,לָאמַאטימ טינ

 טימ ןעיײרדמורַא ןעמונעג ךיז רע טָאה ביוהנָא ןיא .גנורעדנע עכעל -

 רעמערָא ןַא יו ,עװכַאּפ ןרעטנוא סרעלָאמ ןופ ןטנווייל עסיורג-טינ

 -עגנייא ןעוועג ןענייז רעדליב יד .רעכיב ץַאז ַא םענייז טימ --- רבחמ

 -.סיב .טַאגַאּפש ַא טימ ןדנובעגרעביא ןוא ריּפַאּפ -סגנוטייצ ןיא טלקיוו

 ןרָאװעג ןטָארטרַאפ ןוא ןדנואוושרַאפ ריּפַאּפ-סגנוטייצ סָאד זיא ןייווכעל

 ןענייז סָאװ ,סענַאדָאמעשט ענעי ןופ רענייא ,ןַאדָאמעשס ןכַאלפ ַא ךרוד

 ןרָאשזַאיָאוװ-ימָאק עטעברַאעגפױרַא סָאװ ןוא עקעט רעסיורג ַא וצ ךעלנע

 "וצ ןרָאװעג זיא ןַאדָאמעשט רעד זַא ,רעטעּפש ,טימ ךיז טימ ןגָארס
 ,עקשזָארד ַא ןיא קידנרָאפ ןעזעג לָאמטפָא ןעװַאקרַאה ןעמ טָאה ,רעווש
 רעד ןעוװעג ןיא סָאד ...ןסופוצ --- תורוחס עשירעלָאמ ענייז טימ
 -טסנוק ַא וצ רעטכיד-עמעהָאב ַא ןופ גנַאגרעביא ןייז ןופ ּפַאטע רעטשרע
 ... רעלקעמ
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 ,ןטסנידרַאפ עטשרע ןוא ןעגנולדנַאװרַאפ יד טָא טימ ןעמַאזוצ |

 סָאד ,ןצכעלָאש עטלַא יד ןלַאֿפ ןעמונעג ןעװַאקרַאה סקַאמ ןופ ןבָאה
 ,טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ףוס ןופ דַארַאקסַאמ רעשירעטכיד רעד :טסייה
 תואּפ ענייז -- דיסח ַא יװ ,טיהעגּפָא קידתונשקע ױזַא טָאה רע סָאװ
 .ןרָאװעג רעצריק ךס ַא ןענייז ,רָאה עטיורגרַאפ ,עגנַאל יד ,עטָאּפַאק ןוא
 .ךיוא --- ןרעיוא עכעלבלעג יד ןוא יירפ ןרָאװעג זיא ןקַאנ רעסַאלב רעד

 ענעטנווייל עקידורב יד טָאטשנָא ןוא ,ןדנואוושרַאפ זיא ענירעלעּפ יד
 .סיפ עניד יד ףיוא סעקריקַאל עצרַאװש טצנַאלגעגפיוא ןבָאה ךיש

 ַא :עלעפוג ןטקלעװרַאפ םעד טּפַאכעגמורַא טָאה לגוצנָא רענייפ ַא

 עסיורג טימ ןזיוה ,ןצַאל יד ףיוא סעמשַאט טימ --- עלעקער רעצרַאװש

 -רעלטסניק רעטשטיינקעצ רעד .דמעה עטעלַאמכָארקעג עסייוו ַא ,סעקטַאּפ
 ףיוא ןרָאװעג ןטיברַאפ זיא ,סעגערב עטסטעפרַאפ עטסיורג יד טימ ,טוה

 רעד וצ טסַאּפעגוצ לשוילעּפַאק יורג ַא --- לשוילעּפַאק-יברעד ןטרַאה ַא
 ןבילברַאפ ןעוװַאקרַאה ךָאנ זיא סָאװ עקיצנייא סָאד ,ןזיוה יד ןופ ברַאפ
 רעקידנעילפ רעצרַאװש רעד ןעוועג זיא גוצנָא-עמעהָאב ןקידרעירפ ןייז ןופ
 -גילפ ענעזָאלבעגנָא טימ לרעדעלפ ןסיורג ַא ןופ טלַאטשעג ןיא ,סּפינש
 טימ ןוא דייז ןטכע ןופ ןדנובעגסױא ןעוועג רע זיא דניצַא רָאנ ,ןעל

 -ייװצ רעד ,רעסערג לגילפ ןייא .ץנַאגעלע רעקיזָאלכָאנ רעדנוזַאב ַא

 יו ,ןרינַאמ סעװַאקרַאה .ןקע יד --- ױזַא טקנוּפ ןוא .רענעלק --- רעט
 רערעױז רעד טָאטשנָא .ןטייב ןעמונעג ךיוא ךיז ןבָאה ,טגָאזעג ןיוש
 טנַאה יד ןעגנַאלרעד עקידרעבַאלש סָאד טָאטשנָא ,עלעכיימש ַא -- ענימ

 ..עלעּפעק ןטימ ןעלקָאשוצ ַא ןוא רעגניפ יד טימ קירד ןקרַאטש ַא --

 ךיורבעג ןשיסוריָאקנַארפ םעד ןבירטעגרעביא עלעּפַאק ַא וליפַא טָאה רע
 ףיוא ןביוהעג ייברעד ךיז טָאה רע .טנעה יד ןעמַאד עטנַאקַאב ןשוק וצ
 ןעמונעגסיוא קרַאטש רעבָא טָאה סָאד .ךעלעכיש עטריקַאל ןציּפש יד

 ,עכעלבלעג ענייז ,טכיזעג טקלעװרַאפ ןייז ןעוועג לחומ םיא ןבָאה ןעמַאד

 יזָאנ ןטייז עדייב ןופ ןשטיינק עכעלטיטעּפַא-טינ יד ,ןרעיוא עסיורג-וצ

 תוצע ענייז וצ ךיז ןרעהוצ ,ייט וצ ןדַאלנייא ןעמונעג םיא טָאה ןעמ

 ןיא ,לשמל ,ָאד טָא .ןעגנוניואוו עטרילבעמ-יינ ןרענעשרַאפ וצ ױזַא יו
 .טנעו יד ףױא (*סטרָאמ-רוטַאנ רָאּפ ַא קיטיונ ןענייז ,רעמיצ-סע
 סּפינש רעקיברַאפ ַא יװ ?ןגָאז רע לָאז יװ ,ונ ,..קיטיונ זיא סָאד
 ןלעפ ,טעניבַאק ןיא ןַאמ םייב ,ָאד ןוא ...גוצנָא םעיינ ַא וצ

 "יש ַא וצ עשָארב ַא יװ זיא סע .ןענָאילַאדעמ-רעדליב ,ןרוטַאינימ

 ,ָאד ןוא .ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג קיניזפיט רע טָאה -- ,זדלַאה םענ

 ,סנּבעל-ליטש --- ?ןכַאז עטיוט , עטלָאמעג (*
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 סרעטומ רעד -- רעמיצ'רעדניק ןיא .שזַאזיּפ ַא -- ריט ןרעביא

 ןטמירַאב ַא ,טניירפ ַא םענייז ןרידנעמָאקער ןעק רע ,ַאש . . .טערטרָאּפ
 -לעזעג םעד טפערטַאבנָא סָאװ ןוא .ןכַאמ סָאד טעװ רעכלעוו ,רעלָאמ
 .הצע ןַא ןבעג ךיוא ךיז ןעמ טעװ --- רעמיצ:ףָאלש ןוא רעמיצ-טּפַאש
 ַאל ַא ןעיירעלָאמ ...ןטנוװיל עניילק עכעלטע דָארג ךיז ייב טָאה רע
 אמתסמ ךָאד ייז ןבָאה ַאטישזופ ןעמָאנ םעד ןוא .. .ָאסַאקיּפ ַאל ַא ,ןיטוס

 ויא סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא ַאטישזופ רעטכע ןַא ,סיוועג ,ונ ..? טרעהעג

 ...ןייש ךיױא זיא עיצַאטימיא עטוג ַא רָאנ .ךיילג דלָאג טימ טציאי
 ןייז ןיא ןבָאה טלעװ:רעלָאמ רעגנוי רעד ןופ ןעמענ עטנַאקַאב יד

 ןיא ,לָאמַא יו ,קשוש ַא טימ ,לופסינמייהעג ןעגנולקעג ליומ םעניד
 דוס ַא ןייא ןעמיור עכלעוו ,רעלקעמ עשידיי יד ייב ,םייה רעטלַא רעד
 : ןכרָאה ןלָאז עלַא זַא ,טמיורעגנייא ױזַא טרעו סע רָאנ ,האובת ןגעוו

 ...צמ ...ןעמיוזנייל ןָאגַאװ ַא ךייא רַאפ בָאה ךיא ,טרעה ריא ---
 ,. .ןייב יו ןקורט ! האיצמ ַא ! ..צמ |

 סָאד טָאה ,ןּפיל עניד סעקוװַאקרַאה ןיא ,רעטעּפש רוד ַא טימ ,דניצַא
 : ןָאט ןקידנעשטּפעש רעדנַא ןַא ןעמונעגנָא

 ...!קיטנַא ןַא ...לַאגַאשיַאל-ַא דליב ַא ךייא רַאפ בָאה ךיא .----
 קיגײװ ןליוו סָאװ ,ןבָאנס עכעלרעגריב יד ףיוא טקריוועג טָאה סָאד

 ,קינייו רעייז ןעייטשרַאפ ייז זַא ,ןגָאוצסיױא ךיז ןעמעש ןוא ןבעגסיוא
 ;טינ --- סָאװ ןוא רעמיצ-טסַאג רעייז ןופ טנעוו יד רַאפ טסַאּפ סע סָאװ
 סָאװ ןעמענ יד ןשיװצ דיישרעטנוא םעד ןסיוו וצ ןָא טינ ןביוה יז זַא
 דישרעטנוא םעד -- לָאמטּפָא ;רַאװלוב רעזירַאּפ ןפיוא ןעגנילק
 ןופ ןַאדָאמעשט רעכַאלּפ רעד .עטכַאמעגכָאנ ןוא ןטנווייל עטכע ןשיווצ
 עקװַאקרַאה .ענעצס רעד ףיוא סיױרַא ךיילג טכירק רָאשזַאיָאװ-ימָאק ַא
 ןעמ ,טײטשרַאפ ןעמ זַא ,לעטשנָא ןַא טכַאמ ןעמ .ןירַא טשטייס
 .גנַאג ַא טייג סע ןוא טפיוק ןעמ .טסנוק עקילייה יד טציטש

 ןופ רעגרָאזרַאפ רעד ןרָאװעג עװַאקרַאה סקַאמ זיא זייווכעלסיב
 טפלעה סָאװ ,ָאירַאסערּפמיא ןימ ַא .רעלטסניק עגנוי עטנװַאהַאב-טינ
 עניילק טימ ןדניברַאפ ,ןעמָאבלַא-טסנוק ןקורד ,ןעגנולעטשסיוא ןכַאמ
 -רעמַאב ענייז טימ טּפַאטעג ,הליחתכל .ןעײרעלַאג-רעדליב עסיורג ןוא
 ,ךָאנרעד .ןקעטש ןטימ -- רעדנילב ַא יװ ,ןעגנוזייונָא ןוא ןעגנוק
 -עג עדמערפ ןָא ;ןגױא עקיטכיזצרוק יד טנפעעגפיוא ,עקנילָאװַאּפ
 רעב ַא ,עלעגניצ עּפמעט סָאד טפרַאשעגנָא ןציטָאנ-קיטירק ןוא ןקַאמש
 -טסנוק ףיוא ןיבמ לקיטש ַא ןרעוו ןוא ,ןצנַאט סיוא ךיוא ךיז טנרעל
 טסייוו רעוו טינ זיא ,טינ --- סָאװ ןוא רַאבגנַאג זיא סע סָאװ ןסיוו ,הרוחס
 ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ...ץנוק ַא רַאפ סָאװ
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 יןענעפנח ןעמונעג םיא ןבָאה רעלָאמ עקירעגנוה .גנוניימ ןייז וצ ןרעהוצ

 םעד ןוא .ןרידנעמָאקער ייז לָאז רע ,ןפלעהסיורַא ייז לָאז רע םיא ןטעב

 ...מה .טפלעה ףױא טפלעה ןלייט רַארָאנָאה םעד ..? רַארָאנָאה

 ...!ןגינעגרַאפ טימ

 "עג ַא ןופ ענימ ַא טימ ןעמונעגנָא רע טָאה ןטָאבנָא עכלעזַא

 -סיוא .ןביל יז לָאז ןעמ טביולרעד סָאװ ,עציװַאסַארק רעטעשטשעיפ

 -עגנייא רעטייווצ ַא טימ ,עילעטַא רעדעװטעי ןיא עטסעב סָאד ןבילקעג

 טסנוק טימ טקיטעזעגרעביא ךיז טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ ענימ רעטרזח

 רעד ןופ רעצ םעד ןעז טינ ןעק רע רָאנ ,זדלַאה ןרעביא זיב ןטנַאלַאט ןוא

 ! טינ רע ןעק סָאד ,ןיינ ,רעטסיימ עשיטקַארּפ-טינ יד ןופ ,טנגוי

 יד ,ןבעל םענייפ ץנַאג ַא טכַאמעג ךיז רע טָאה רעצ ןקיזָאד םעד ןופ

 ךױא ךיז טָאה קנַאב ןיא עלעבטמ ַא .ןסקַאװעג ןענייז ךעלטסנידרַאפ

 ,טלמַאזעג

 עקוַאקרַאה ךיז טָאה ,קנַארפ טנזיוט ןעצ עטשרע יד טרָאּפשעגּפָא

 רעלטסניק עגנוי יד טימ ךיז ןלייט םיא גיוט סָאװ ףיוא :ןעוועג בשיימ

 ? טרעדנוה ןופ קיצעביז-וא-ףניפ ןענידרַאפ ןעק רע זַא ,בלַאה ףיוא בלַאה

 ןייז םימ רע טָאה ...1?קיצכַא עצנַאג יד טינ עקַאט סָאװ רַאפ ןוא

 עכלעוו ,רעדליב עכלעזַא ןפיוקפיוא ןעמונעג עלעכלַאטיּפַאק םעניילק

 ַא ןיא ,טסנוק ענרעדָאמ סלַא ,ןבָאנס ןוא סרעשופ ייב ,ןצעזּפָא ןעק רע

 -עדָאמ רָאנ -- ינַאילעדָאמ טינ .,ןעמָאנ ןשירעלָאמ ןסיורג ַא ןופ סוָאס

 ס ָאד .רדח סַאטישזופ ןופ רָאנ --- ַאטישזופ טינ ,דימלת ַא סינַאיל

 סָאסַאקיּפ ןופ זיא ץנעי ןוא .ָאסור יו רעגרע טינ וװיטימירּפ ַא זיא

 .עלַא ןגָאז ױזַא ...רעגלָאפכָאנ ַא

 ,עגנוי יד ייב טפיוקעגפיוא רע טָאה רעדליב-*יו-ױזַא; עקיזָאד יד

 -ַאב רעייז ַא רַאפ טפיוקעגפיוא ; רעלָאמ עלופטנַאלַאט רעייז לָאמטּפָא

 -עגוצ ןפיוקרַאפ םייב ןוא .ןלונ ייווצ טימ רעפיצ ַא ,עמוס רענעדייש

 םידיגנ ענעמוקעגפיוא יד ןופ רעזייה יד ןיא ...לונ ןייא רָאנ טלעטש

 סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ לכיימש ןדימ םעד טכַאמעג ייברעד רע טָאה

 ,ןטנַאלַאט ןרישזעטָארּפ ןוא טסנוק ןציטש וצ רָאנ זיא ןיימ רעצנַאג ןייז

 ,טילבעצ ךיז ןבָאה ןטפעשעג ענייז ןוא ...טינ רע ליוװ סָאד יװ רעמ
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 ןכיגניא .סַאנרַאּפנַאמ ןפיוא תודוס עקידנרעיוד ןייק רעבָא ָאטינ

 ףיוא טפיוק עקװַאקרַאה ןזיירּפ עכלעוו רַאפ טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה

 עטרַאנעגּפָא יד .ייז טפיוקרַאפ רע עכלעוו רַאפ ןוא תואיצמ ענייז עלַא
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 רעד טָאה ןגיױא ערעייז ןיא .רענעגיוצעגקירוצ ןרָאװעג ןענייז רעלָאמ
 ,האנש רענעטלַאהַאב ןופ קסַאילב םעד ןקרעמַאב ןעמונעג הבוט-לעב
 ןדנעו ךיז ןלעװ ייז זַא טעשַארטסעג ןפָא ץנַאג ךיוא ןבָאה עקינייא
 ךיז טָאה ...ןזיירּפ ןקיטכיר םעד ןסיוו ךיוא ענעי ןלָאז ,ןדנוק יד וצ
 -ַאב ןיא סָאד .געוו םעד ןפיולרַאפ ןעמונעג ןוא ןקָארשרעד עקווַאקרַאה
 ןײלַא ךיז רע טָאה ,האיצמ ַא קידנעלדנַאהנייא סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטש
 ! סיוועג ...זַא ,רעלָאמ ןעמערָא םענעי רעדָא םעד ייב טרעפטנערַאפ
 ןעמוק טעװ זיירּפ רעקיטכיר רעד ,טינ סָאד ןזיא זיײרּפ רעקיטכיר ןייק
 ,רעבָא ,לָאמ ןטשרע םוצ .ףיוקרַאפ ןטירד ןוא ןטייווצ םייב ,רעטעּפש
 זומ סע ,תואצוה עלעיצעּפס ןרעװ טגילעג טנוװװייל ןפיוא ךָאנ ןזומ
 לָאז ןעמ ידכ ,ןרעװ טמַארעגנייא ,קירעהעג יװ ,זומ סע ,ןרעוו טריטיגַא
 ןביילב טעװ דליב סָאד זַא ,טָא .טרָא ןקיטכיר ןפיוא ןטָאבנָא ןענעק סָאד
 טײל עסיוועג ןרעקרַאפ סע ואוו ,זױה רעסיווע ג  ַא ןיא ןעגנעה
 ,..טלָאמעד ,טפַאשלעזעג רעטסעב רעד ןופ

 ,טגָאזרעד טינ לָאמנייק עקװַאקרַאה טָאה ןעשעג טעװ טלָאמעד סָאװ
 ןטשרעבױא םעד וצ ןגיוא עכעלרעיוז יד ןצָאלגרַאפ רָאנ טגעלפ רע
 ןיוש טָאה רעלָאמ *רעטעברַאַאב ,, רעד ןוא ; עדרַאזנַאמ רעד ןופ רעטצנעפ
 ןָאט ךיז טעװ טלָאמעד סָאװ ,לכש םענעגייא ןייז טימ .,ןענַאטשרַאפ
 רעזייה *עסיוועג, עלופסינמייהעג יד טַאהעג ןבָאה רעביוצ רעדנוזַאב ַא
 עטנעגַאמרעּפ ַאזַא ןלָאצַאב וצ טלעג טימ טינ .טייל ?עסיוועג; יד ןוא
 ! עמַאלקער עקידנעטש ַאזַא ,גנולעטשסיוא

 ןוכ ןטנַאלַאט עקידנטײדַאב ץנַאג ךיוא רָאנ ,טכעה עניילק רָאנ טינ
 ףיוא ןעגנַאגעג ןענייז ,םירחוס עטכעלש ןוא רעלאמ עטוג ,סַאנרַאּפנָאמ
 ןקנַארפ ערעגָאמ רַאפ טרעכַאשרַאפ ךיז ןבָאה ייז .עקטנעוו סעװַאקרַאה
 ןבָאה ייז ,ןטסנידרַאפ ןוא דובכ ףיוא ןטרַאװו ךיז טצעזעגקעווַא ןוא
 רעזייה ?עסיוועג , יד ןופ טנעוו יד ןענייז סָאװ- עלייוורעד .טרַאװעג גנַאל
 סעװַאקרַאה ןוא ,סעיציזָאּפמָאק עטסעב ערעייז טימ ןרָאװעג טקעדַאב
 ,ןסקַאװעג זיא קנַאב ןיא ָאטנָאק

 ןייק .טנגונַאב טינ ןיילַא זירַאּפ טימ ןיוש ךיז רע טָאה דניצַא
 ןטנופ עשילגנע שרעווש יד ןוא .ןרָאפ וצ העש סקעז לכה-ךס זיא ןָאדנָאל
 טָאה ױע .ןקנַארּפ ענעריּפַאּפ יד יװ רעטנַאסערעטניא ךס ַא ןענײיז
 ,ןטנווייל רעזירַאּפ טימ סנטסַאק טריפעג ,טּפַאשטנַאקַאב ןדנוברַאפ ןטרָאד
 סע .ןָאדנָאל ןיא רעדליב יד טמַארעגנייא ןוא עסקַאט-ץענערג טלָאצעג
 טקנופ רעלָאמ יד ןבָאה ןטנופ עשילגנע יד ןופ ...טנױלעג ךיז טָאה
 ,ןקנַארּפ עשיזיוצנַארּפ יד ןופ יו ,טַאהעג קיניײװ ױזַא
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 טייקכעלטנפע רעד ןיא ןגָארטוצסױרַא טייצ יד ןעמוקעג זיא דניצַא

 רעדייא ךָאנ ,םינּפ ןפיוא ןגָארטעג טָאה ,עקוװַאקרַאה ,רע סָאװ ,דוס םענעי

 רע זַא :טסיײה סָאד .רעדליב-טסנוק ןופ רעלקעמ ַא ןרָאװעג זיא רע

 ךיז טעװ ןגרָאמ-טניײה טינ ןוא .טייהרעליטש ךיוא סעּפע טפַאש ןײלַא

 .י.ןעניוטש ןוא ןסיוורעד טלעוו יד

 ןופ ךשמ ןיא ,טָאה סַאנרַאּפנָאמ רעכלעוו ןופ ,ץכעּפַאש עקיזָאד יד

 וליפַא ןעז וצ ןעוװעג הכוז טינ ןוא ןרעיוא עדייב טימ טרעהעג ,ןרָאי

 ,ךיב-ָאטרַאװק םעניד ַא ןופ םרָאפ ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה ,גיוא ןייא טימ

 .ןעמַאזוצ ןכַאז עדייב רָאנ ,גנולמַאז-רעדיל ןייק טינ ,םָאבלַא ןייק טינ

 רעדעווטעי ןוא ,ןטעלּפוק ףניפ זיב יירד ןופ דיל ַא --- סטכער טַאלב רעדעי

 -- םורַא ןוא םֹורַא .דיל םוצ עיצַארטסוליא ןַא -- טַאלב רעקניל

 עשירעלטסניק ליפיוזַא טקנוּפ ןוא רעדיל קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ענעכלעוו ַא

 ייווצ יד .,דנַאבנײא ןוא טַאלב רעש םעד רעסיוא ,סעיצַארטסוליא

 ןופ "סכורפ, יד ןעוועג ןענייז סָאד --- רעדיל קילדנעצ בלַאה ַא ןוא

 -גנַאל םיא ייב ךיז טָאה סָאװ ץכעפַאש סָאד רעדָא ,רעדעפ סעװַאקרַאה

 ךשמ ןיא ןסעזעגסיוא זיא רע סָאװ רעיא עטעדלוגַאב יד ; ןפַאשעג גנַאל

 .טײקנעבַאהלי}ואוו ןיא ךָאנרעד ,טײקמערָא ןיא רעירפ ,רָאי קיצנַאװצ ןופ

 ,ךיז טייטשרַאפ ,ןענייז סעיצַארטסוליא יד ,ָאי ? סעיצַארטסוליא יד ןוא

 עטלעטשַאב טסיזמוא-בלַאה רעדָא ,עטערָאנשעגסױא רָאנ ,ענייז טינ ןעוועג

 ענעי טָאה רע סָאװ ,ןדנ-טּפוה רעד .רעלָאמ עטנַאקַאב ןופ ןעגנונעכייצ

 ןלעװ ןעגנונעכייצ ערעיײז סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ,ןבעגעגנָא רעלָאמ

 ךיז ןלעװ ןוא רעדיל ענייז טימ ןעמַאזוצ ןרעו טקורדעג לופטכַארּפ

 עניילק ןייק טינ ...רעטנזױט יד ןיא ןייגעצ ןזיירק *עסיוועג; ןיא

 ..! עמַאלקער

 ענייז בוא :רעטושּפ ַא ןעוועג זיא ןובשח רענעגייא סעקוװַאקרַאה

 ...סעיצַארטסוליא יד ןעמענסיוא ןלעװ ,ןעמענסיוא טינ ןלעװ רעדיל

 טביולעג קרַאטש טָאה ןעמ .קיטכיר סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע ןוא

 סרעטכיד םעד טנַאמרעד בגַא ןוא ןעגנונעכייצ יד ןוא עבַאגסױא יד

 .ןעגייז רעדיל יד זַא ,טנָאטַאב וליּפַא ןבָאה ןציטָאנ עכנַאמ .ךיוא ןעמָאנ

 -רַאפ טינ ןוא ןעגנונעכייצ יד בילוצ ןרָאװעג ןבירשעג ,סיוא טזייוו

 רעטכיד רעד רָאנ .םענעגנא-טינ לסיב ַא ןעוועג זיא סָאד ...טרעק

 םָאבלַא-ךובלמַאז רעד .גייווש ַא טכַאמעג ןוא ןעגנולשעגּפָארַא סָאד טָאה

 טנעקעג טינ רָאג סָאד טָאה שרעדנַא .טכעלש טינ ןעגנַאגעג לייוורעד זיא

 טפיוקרַאפ לָאמַא טָאה עקוװוַאקרַאה ןעמעוו ,ןדנוק ענעי עלַא יד םערָאװ .ןייז

 ."זײרּפ ןבלַאה רַאפ, ךוב ןופ עיּפָאק ַא טקישעגוצ רע טָאה ,דליב ַא
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 רעטעּפש רעדָא רעירפ ןוא קירוצ טקישעגּפָא טינ טָאה רענייק טעמכ
 ,רעזייה "עסיוועג,; יד ןיא ןרעלקעמ תעשב ,ױזַא םתס ןוא .טלָאצַאב

 רעטנוא ןעמ טקור ,טנווייל םעיינ ַא ןפיוק ןגעוו ,טייל "עסיוועג, טימ
 ץנַאג -- סנטסיימ ,עימערּפ ַא סלַא גנולמַאז-רעדיל עטרירטסוליא יד

 רעטעקצַאצעג ַא טימ ןוא טפירשוצ ןלופטקעּפסער ַא טימ ,טסיזמוא
 רעלטימרַאֿפ ַא םתס טימ .וצ טינ ןעמ טגייל ייברעד ךיוא .המיתח
 עלעּפַאק ַא ךיז ןעמ טמעש רעלטימרַאּפ-רעטכיד ַא ייב .ךיז ןעמ טגניד

 .צלעסיב ַא הרוחס רעסַאנרַאּפנָאמ רעד רַאפ טלָאצ ןעמ .ןעגנידוצּפָארַא

 ףױא קעװַא ןעמ טגייל גנולמַאזרעדיל עטרירטסוליא יד ןוא רערעייט

 .ןרעטעלב טייל ןלָאז ,רעמיצ-טסַאג ןיא ,עלעשיט-לקניוו ַא

 ,טרעו סעּפע ךיױוא ןענייז סעיצַארטסוליא יד ןופ ןלַאניגירא יד

 וצ רע טמענ עטסעב יד .ץעווינ ןיא ןייג טינ ךַאז ןייק טזָאל עקווַאקרַאה

 -רַאװק ןשינײטַאל רעזירַאּפ ןיא עלהריד ןייז ייז טימ טצוּפַאב ,ךיז רַאפ

 רעטנוא ךעלעמער עטעדלוגַאב ןיא ,ןייא רע טמַאר --- ערעדנַא יד ,לַאט

 -רעדיל ןייז ןופ תואצוה עלַא טקעד סָאד .ייז טפיוקרַאפ ןוא ,זָאלג
 .רעייטשוצ ךָאנ םיא טביילב סעּפע .עבַאגסיױא

 -גנַאל רעד ןופ ,עגַאלפױא עטשרע יד ךיז טייגעצ םורָא ױזַא

 סָאד זיא שזיטסערּפ סעװַאקרַאה רַאפ .ךיג ץנַאג ,ץכעפַאש רעקירָאי
 -ךליַאשט; םענרעדָאמ ַא ןופ עלעכיימש רעדימ ןייז .גונעג יו רעמ

 -רעביא ,טשרמולכ ,ךיז טָאה סָאװ ,דלעה רענעגעלעגוצ ַא --- (*"?דלָארַאה

 רעקיזָאד רעד ,טלעוװו רעד ןופ תולודג ןוא ןגָאטליױאוו עלַא טימ ןסעגעג
 -לרעדעלפ רעקידנעילפ רעד .רענעגיוצעצ ,רעטַאמ ךָאנ טרעוו עלעכיימש

 ,רענעזָאלבעגנָא ךָאנ --- סּפינש

 םימ :סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא םורַא דניצַא רע טייג ןעניורק ייווצ טימ

 ןייז .רעגרָאזרַאפ-טסנוק ַא ןופ לדניױרק ַא טימ ןוא ןיורק-רעטכיד ַא

 ֹזַא ,ױזַא ךיז טכַאמ דניצַא דָארג זיא .ןָא טשרע ךיז טבייה ערעירַאק

 יז .דלעה ןטימ רעטנעעג ךיז טנעקַאב ,יורפ ענייש סנירב דיוד ,ַאינָאס

 ךיוא טָאה יז .עיזעָאּפ רעטרירטסוליא ןייז טימ ךיז טריסערעטניארַאפ

 ןַאמ ןצלָאטש ריא ןופ טעברַא יד םיא ךרוד ןרישזעטָארּפ וצ העדכ

 טריפעגניירַא טרעו עקװַאקרַאה טקַאמ זיב ,טיירב ױזַא ,גנַאל ױזַא

 .רעטייוו טירט ַא טייג ןוא עילעטַא סנירב דיוד ןיא

 .עמעָאּפ עטמירַאּב א סנָארויּב דרָאל (*
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 לטיּפַאק רעטייווצ

 אינָאס

1 

 טייצ עטצעל יד טָאה סָאװ ,עקװַאקרַאה סקַאמ ןבלעז םעד ייב

 רעלקעמ-טסנוק סלַא ייס ,גלָאפרעד ליפ ױזַא ןענעכײצרַאפ וצ טַאהעג

 רָאנ טקרעמַאב סַאנרַאּפנָאמ ןופ ןגעלָאק יד ןבָאה ,רעטכיד סלַא ייט ןוא

 טליּפש רעכלעוו ,רענייז גלָאפרעד רעטירד רעד : ךַאז עלַאמרָאנ-טינ ןייא

 : טסייה סָאד ,עלָאר עטסערג יד רענעמ עטבַאגַאב ןופ ערעירַאק רעד ןיא

 ןגלָאפרעד-עלַא-ןופ-גלָאפרעד רעקיזָאד רעד ,רעבייוו ייב גלָאפרעד רעד

 ןסיװעג ַא זיב רָאנ טגייטש סע ,ןָא טינ רעטכיד ןכעלקילג םייב טלַאה

 רעבליז-קעווק יו סָאד טלַאפ ךָאנרעד .טנעמָאמ ןסיוועג ַא זיב ןוא דַארג

 עכלעוו ,ןעיורפ יד .םוא טגָאלש רעטעװ רעד ןעוו ,רעטעמָאמרעט ןיא

 ,גנומענַאב "רענטעכַאילש; ןייז טימ ,הליחתכל ,טרעבױצַאב עוװַאקרַאה

 רעדיל עטרירטסוליא קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ןופ ןיורק-רעטכיד רעד טימ

 עבלעז יד --- ,רענידרַאפ ַא ןופ ענעשעק רעקידנעגנילק רעד טימ ןוא

 -- ךָאנרעד :;קידנגייװש ,טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ ,סעּפע ןערעוו ןעיורפ

 ?דנָאטָאר עפַאק ןיא לשיט ןייז ייב רעמ טינ ךיז ייז ןצעז ךָאנרעד ,ליק

 ןציז ייז .רעטייוו ךעלשיט עכעלטע טימ רָאנ ,*םָאד, עפַאק ןיא רעדָא

 רעד ןופ ןעװַאקרַאה ןריװרעסבָא ןוא עטנַאקַאב ערעדנַא טימ ןדייר ןוא

 ןיא טָאה סָאװ עלעכיימש ַא טימ ןוא עלעקוק ןקנימורק ַא טימ ,סנטייוו

 ,גנוצַאשגנירג עלעסיב ַא ןוא תונמחר עשרעבייוו עלעּפַאק ַא ךיז

 ?שטייטס :גנורעדנע ַאזַא ףיוא ךיז ןרעדנואוו עטנַאקַאב ןעוו ןוא

 טימ ריט ַא יװ ןעוועג ןסקַאמ טימ ךָאד ריא טנעז גנַאל טינ ָאד רָאג ךָאנ

 ןגױא ענייש יד ּפָארַא ןעמַאד עטגערפעגסיוא יד ןזָאל ...עקמַאילק ַא

 סָאד ןעניגרַאפ ,טייז רעייז ןופ ,ייז זַא :ןלַאפ ייז ןזָאל טרָאװ .ַא ןוא

 טרעבױצַאב ןוא ןרעבױצַאב וצ קילג סָאד ןבָאה עכלעוו ,ןעמַאד ערעדנַא

 .ןיבמ-טסנוק ןסױרג ןוא רעטכיד םענערָאפעגּפָא םעד ןופ ןרעװ וצ

 טָא וליפא אנקמ זיא סע רעװ . . .אנקמ ייז זיא רעוו (*! עיסָאמ ,יאוא,

 ןוא ןײרַא ןגױא יד ןיא םיא טקוק עכלעוו ,רעקירָאה-דנָאלב רענעי

 רָאה ןסקַאװ לָאז םענעי ייב ,אנקמ ריא זיא סע רעװ ,ָאי ...טפַאג

 | | ..+ סעינָאלד יד ףיוא

 ןטימ עמַאד עכױה יד ,סָאד זיא רעװ ןוא ..7? ױזַא ,ױזַא ---

 ? עלעטיה ןצרַאװש ןרעטנוא ּפעצ ענעדלָאג ערעווש יד טימ ,ּפָאק םעניילק

 . .שילגנע ןיא "ןרעס ,סעי, יו עּבלעו סָאד שיויוצנַארֿפ ןיא (*
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 ,ןיוש סָאד טסייװ סַאנרַאּפנָאמ ץנַאג .סָאד זיא ןברק רעיינ ַא --
 סנירב רעלָאמ םעד ,ַאינָאס ךָאד זיא סָאד .ןַאמ רענעגייא ריא רעסיוא
 טינ טביולג ןַאמ רעד .ןירעלָאמ ַא ףיוא ןײלַא ךיז טדיינש סָאװ .בייוו
 ...ערעדנַא ייב טידערק יז טכוז ,שינעלָאמ ריא ןיא

 ךָאנ ,ךיז ןבָאה ןעמַאד עבלעז יד סָאװ ,גנורעטסייגַאב רעד ךָאנ

 -טיירב ענייז ןופ ,ןעמענַאב סעקװַאקרַאה ןופ טרעטסײגַאב ,ןטלעמונַא

 -דָאמ ַא ןעוועג ךעלטרעווכעטש עכלעזַא ןענייז ,ןטנעמילּפמָאק עקיצרַאה

 ,קירוצ טּפַאכעג ןוא ןפרָאװעג טרעװ סָאװ גנַארעמוב ַא ,לַאפקירוצ רענ
 -סַאנרַאּפנָאמ עטשיוטנַא יד ייב לרעטכעלעג ןבלעז םעד ןוא ןייא טימ

 עמערָא זַא ,קידנלַאפפױא ױזַא ןרָאװעג ףוסל זיא סָאד .ןענידלעה

 ,תובוט סעװַאקרַאה ףיוא ןזיוועגנָא ןעוװעג ןענייז עכלעוו ,רעלטסניק

 -רַאפ, ןטפַאהלפייווצ םעד טָא רַאפ ןבָאה וצ ארומ טרעהעגפיוא ןבָאה

 עשירעפיטש ערעייז טומ ןבעגעגוצ ךָאנ ןבָאה ייז ,טרעקרַאפ ."רעריפ
 זיא סָאװ ,םזיניצ ןכעליירפ ןטימ .ןעיורפ ענעגייא ערעייז ,סעקלעדָאמ

 . ןלָאז ייז ,טנעה עיירפ ייז ןבעגעג ,סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא טנַאקַאב ױזַא

 ןפיוקרַאפ ןייג לָאז רע ,רענעק-טסנוק ?םענעגעלעגוצ , ןפיוא ןקריוו

 !ךעלרעפעג טינ זיא רע ,טע ...רעדליב עיינ ערעייז ןופ עכעלטע

 ,טרילפ רעקינייװ רעדָא רעמ לסיב ַא וצ ןייגסיוא סָאד ןעק סנטסכעה
 ןעמ ןוא ּפָא קנעוש ַא טיג ןעמ .זָאלג ַא ףיוא ןּפיל עדמערפ יװ זיא'ס

 טלָאװ ,ךעלדניפמע-רעביא ןייז ןעוועג ןלָאז עלַא ,ייט ןשירפ ןָא טסיג

 ...סרעלעק-ךייו עלַא ןוא רעזייה-עפַאק עלַא ןכַאמוצ טפרַאדעג ןעמ

 -ירפ-וצ רעד טָא ןעוו זַא ,ױזַא ןכַאמ טפרַאדעג דָארג רעבָא ךיז טָאה
 ףיוא ןפָארטעגנָא טָאה רעטכיד רעדימ ןוא רעילַאװַאק רעטקלעװרַאפ
 רעקיטסייג ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ןענופעג טלָאמעד ךיז יז טָאה ,בייוו סנירב
 סעװַאקרַאה ןוא ריא וצ טליצעג ןרעוו עכלעוו ,ןעקנואוו יד .גנורעדורעצ

 ךעלטרעווכעטש יד : טקרעמעג טינ יז טָאה ,"דנָאטָאר, עפַאק ןיא לשיט
 עקיטשרוד ַא .ןענַאטשרַאפ טינ יז טָאה ןיימ ןקיטיידייוװצ רעייז ןוא
 עקידרעסַאװ סעװַאקרַאה ךיז ןיא ןגיוזעגנייא ןוא טּפַאכעגפיוא יז טָאה
 ןעמונעגנָא דלַאב טָאה םיא טימ טפַאשטנַאקַאב ריא ןוא ,ןטנעמילּפמָאק
 .ןעמונעגנָא סָאד טָאה סקניל ףיוא רעק ַא .גנודנעוו רעדנַא ץנַאג ַא

 קיטביר דנַאטשוצ ריא טָאה סַאנרַאּפנָאמ רעקיגיוא-ףרַאש רעד
 - צימעהָאב יד סָאד טָאה ,ןײלַא יז יו ןוא ןַאמ ריא יו ,רעירפ .טצַאשעגּפָא
 ןיא רעמ טבעלעג ,טייצ רעסיוועג ַא טניז ,טָאה ַאינָאס .,ןענַאטשרַאפ
 ןבירטעגרעביא טָאה יז .טייקכעלקריוו ןיא יו גנודליבנייא ןופ טלעוו ַא
 ןטכַאדרַאפ וליפַא טַאהעג ,ןעקנעד ריא ןוא ןטייקיאעפ ענעגייא עריא

 ...טנַאלַאט ריא וצ ןוא ריא וצ עגונב טייקיטכירפיוא סנַאמ ריא ףיוא |
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 קידעכָאק רַאפ גנורעי ןוא דלָאג רַאפ שעמ ןעמונעגנָא רַאפרעד יז טָאה

 רעפיט ןעגנַאגעג רַאפרעד זיא ןעקוװַאקרַאה ןיא טייקטבילעגנייא ריא .טולב

 .רעגנעל ןטלַאהעגנָא טָאה םיא ןיא ןביולג ריא ןוא ,ערעדנַא יד ייב יו

 ךיוא רָאנ ,ןרָאװעג טקעלפַאב רָאנ טינ זָאלגנייװ סָאד זיא םורָא ױזַא

 ,רעסַאװ סייה טימ ,סָאד ןעקנעווש ןטשרע םייב .ןרָאװעג ןטלָאּפשעגנָא
 ןופ ןבעל סָאד -- ןעמַאזצ םעד טימ ןוא ,ןלַאפעצ ןצנַאגניא סע זיא

 ,בייוו ןוא ןַאמ סלַא ןַאינָאס ןוא ןירב דיוד

.2 

 טיג לַארטש רעסייה ַא זַא ,טינ סיינ ןייק סָאד זיא דוטַאנ רעד ןיא
 -עה ַא ,ןײשּפָא לּפָאט ַא -- בֹרַאפ עקיטכיל ַא ןוא ,סקעלפער ןכעלבעל ַא
 זיא "רעטייוצ, רעד ,תמא .ןטייוצ ַא סױרַא טפור ןגיובנגער רעל

 רעטייוצ ַא טרָאפ רעבָא זיא סע .קידתושממ-טינ ,רעטיש לָאמעלַא

 סָאװ ,ןשטנעמ עטסָארּפ ;טשוחרַאפ ןופרעד ןענייז רעדניק .ןגיובנגער

 רעד יװ סעּפע ,רעדנואוו ַא יוװ ןָא סָאד ןקוק ,ןצעזעג-רוטַאנ יד טינ ןענעק
 ...ןעוועג טינ רעדנואוו ןייק טלָאװ אפוג ןגיובנגער רעתמא

 ןבעל ןיא .ןײלַא גנורעדנואווַאב ייב טינ סע טביילב ןבעל ןיא = |

 ןָא ךיז טביוה ,טײקענשזַאו טימ ןײשּפָא רעד ןָא ,לָאמטּפָא ,ךיז טמענ

 סָאװ ,לַאניגירָא םעד ןוא ;ע ט כע סָאד יװ לגיּפש ןיא ןקוקנָא ןײלַא

 רע טכַארטַאב ,ץנעטסיזקע ןייז וצ טפַארק ןוא טכיל-לּפָאט סָאד םיא טיג
 .טקעפע ןופ ןטָאש םעד ,רעייגטימ םעד ,לייט ןקידתושממ-טינ םעד סלַא

 טלקיצ ןזח ןטבאגַאב ַא ןופ רעדורב ַא זַא ,טינ סיינ ןייק זיא סע

 { רע טָאה םיטש ערעסעב יד ,רע זיא רעטכע רעד זַא ,טלַאה ןוא ךיוא ךיז
 ןכַאמ ןוא ןסַאּפנײרַא רעסעב ךיז ןעק ,קילג רעמ טָאה רעדורב ןייז רָאנ

 יד טימ ,ךיוא ןרימש רעלָאמ עטמירַאב ןופ םיבורק . . ,טבילַאב ךיז
 -סיוא ייז ןקעדַאב ןברַאפ עבלעז יד טימ ןוא ,ךיז טכַאד ,ךעלזניּפ עבלעז

 רענייק סָאװ ןבעל עצנַאג סָאד ךיז ןסעכ ןוא ,ןטנווייל עיינ עטנכייצעג
 ,סניזוק ןוא ןיז טימ רָאפ טמוק עבלעז סָאד .םוא טינ ייז ףיוא ךיז טקוק

 םעד ןָאטכָאנ ןופ גנַארד רעד .ןטנַאלַאט ןופ םיבורק ערעטייוו ךָאנ טימ

 ןעניפעג סָאד רעדָא ,גנואיצרעד רעד ןיא ,טולב ןיא םינּפַא טגיל *ןטכע;
 .ןקַאמשעג ןוא ןטייהניואוועג עבלעז יד ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא דימת ךיז
 טײטשרַאפ ןעמ .לכיימש ַא טימ ןעגנונײשּפָא עכלעזַא ףיוא טקוק ןעמ

 ,ןייז לחומ : טסייה ןייטשרַאפ ןוא ' ,ייז

 ;בײװ ענעגייא סָאד זיא "ןײשּפָא; רעד ןעוו ,זיא רעגרע ךס ַא
 ,טפלעה רערעסעב רעד ייב סקעלפער ַא סױרַא טפור טכיל סָאד ןעוו
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 .טלעוו רעדנַא ןַא ןופ ןוא הביבס רעדנַא ןַא ןופ ,סנטסיימ ,טמַאטש עכלעוו
 ךיז ןיא טליפרעד רעקיזומ ןטמירַאב ַא ןופ יורפ יד ןעוו ,זיא טכעלש
 -ַאב'סנבעל ענעבעגעגרעביא יד ןעװ :ןטפערק עשירעפעש לָאמַאטימ
 יד ןעװ :רעדיל עטכעלש ןביירש ןָא טביוה רעטכיד ַא ןופ ןירעטיילג
 ןברַאפ טימ ערטילַאּפ ַא ךיז טפַאשרַאפ רעלָאמ ןטבַאגַאב ַא ןופ עטבילעג
 ,טלָאמעד דָארג ןוא ,רעטבילעג ריא יװ טקנופ ןעלזניּפ ןָא טביוה ןוא
 .,,ליּפשייב םוצ ,טיײצ:גָאטימ .ץרַאה סָאד טשלח ןטבילעג םייב ןעוו
 ,עלעכימש ַא טימ ןרטּפּפָא טינ ןיוש ןעמ ןעק ןסקעלפער עכלעזַא ,ָא
 לָאמנייק םעד ןופ טמוק סטוג ןייק ןוא .ןעלקָאשיּפָאק ןקיטומטוג ַא טימ
 ,סױרַא טינ

 ַא טימ ,ביירטרַאפ-טייצ ַא טימ ןָא לָאמעלַא סָאד ךיז טביוה ןביוה
 בייוו ןייז טימ טנרעל ןַאמ רעד .רעטסנרע סָאד טרעוװ ךָאנרעד ,ליּפש
 טפרַאװ ךאלמ ַא .דניק ַא טימ תיב-ףלא טנרעל ןעמ יװ ,טייצ עטשרע יד
 ךָאנרעד .ּפָארַאלמיה ןופ יװ ןלַאפ רעטרעוו:ביול עסיז .סעקרעקוצ
 טרעזייב רע .ןרעלעפ ףיוא טקעד רע .רעגנערטש רערעל רעד טרעוו
 טריפ ןוא עלעטנעה ערעכיזמוא סָאד ןָא טמענ ,רעביא ךיז טעב ןוא ךיז
 דימ רע טרעװ ףוסילכףוס .טקידכעלייקרַאפ ןוא סיוא טרעסעב ןוא
 ,ךרוד ךיז גָאלש .טײג סע יװ ןייג סָאד טזָאל ןוא תודמלמ ַאזַא ןופ
 ...ןגָאלשעגכרוד ךיוא ךיז בָאה ןײלַא ךיא !ןײלַא ,סע טסייה

 סָאד זייווכעלסיב טמסרַאפ ןוא ןָא ךיז טביוה שינעגָאלשכרוד סָאד
 ןרעכַאװש םעד ןופ האנק רעטכייל טימ ןָא ךיז טביוה סע ,ןעמַאזוצ-ןבעל
 רעד .ןעיירעגירק זיב טייגרעד ןוא ךעלטרעווכעטש ןיא רעביא טייג ,דצ
 ךָאנרעד ,גנואיצַאב עשירעכַאלּפָא ןייז רעירפ טלַאהַאב דצ רערעקרַאטש
 טשינרָאג טעװ "םעד ןופ; זַא ,רע טנרָאװ ךָאנרעד ,טרָאװ ַא ןלַאפ רע טזָאל
 רעד זיא דצ ןרעכַאװש םעד יב ...טייצ יד הריבע ןַא .ןעמוקסיורַא
 "רעד ,שינעלקנעווק ןוא ןרערט --- רעירפ .רערעדנַא ץנַאג ַא גנַאלקּפָא
 ןַאמ רעד זַא ,ןטכַאדרַאפ ענעטלַאהַאב --- ךָאנרעד ,סורדרַאפ --- ךָאנ
 -עּפס ענייז טימ געוו ןיא ָאד טייטש רע רָאנ ןוא רע זַא ;טינ טניגרַאפ
 ןרעטלע-רוא ןוא ןרעטלע ןופ ןליוו ןייז טימ ,טכער עשליבצנַאמ-לעיצ
 ןבעל עקיטסייג עלופ סָאד ...ךעבענ ,ןימ ןרעכַאװש ןרעביא ןשרעה וצ
 -גנַאל ןרעוו וצ ,יורפ ַאזַא ,ןָא טביוה ןַאמ ןטרעדנואווַאב-רעירפ םעד ןופ
 ,טײקנזָאלבעגנָא יו ןעזוצסיוא ןָא ריא טביוה טייקטסנרע ןייז ,קיליײוו
 יד ןוא טײקשילַאטורב יװ -- ןליוו ןייז ,םזיניצ יו --- רָאמוה ןייז
 יװ --- טעברַא ןייז ןיא ןיירַא טגייל רע סָאװ ,תונשקע ןוא טייקיסיילפ
 ,..טינ םענייק רע טעז ,סָאד טסייה ,ןײלַא ךיז יו רעמ .םזיאָאגע רענייר

 עכלעוו ,טײקנפלָאהַאבמוא עקיטסייג ןוא טײקכַאװש עשיזיפ יד



 טביוה ,קידנעיצנָא ךַאפייווצ ןוא בילילּפָאט ןעיורפ עכעלטנייוועג ןכַאמ

 ילוש זיא רעצעמע רעכלעוו ןיא ,טייקטסופ ַא יו ןליפ וצ ןָא יורפ ַאזַא

 רע !ןַאמ רענעגיא רעד טינ בוא ,רעצעמע רעד זיא רעװ ןוא ,קיד

 רַאפ יז טכַאמעג ,ןָא הנותח רעד ןופ טריטַאולּפסקע יז טָאה רע רָאנ ןוא

 ןופ ץכעלָאש עטסוּפ יד ריא ןזָאלעגרעביא ןוא ןגיוזעגסיוא ,טסניד ןייז

 ,ןרעװ וצ טמירַאב ידכ ,ןטכילפ עשירעבייוו ערעדנַא ןוא טפַאשטריװ

 ןיא יז ןטלַאהַאב -- ןטכױל וצ ןײלַא ידכ ;טכַאמעג ןיילק יז רע טָאה

 ! רכז םענעביוהעג ַאזַא ןעניד וצ ץלָאטש ןכעלרעטומ ןפיוא לחומ ,ןטָאש

 -- ןעמונעג טנורג ןיא ,ןסיורג םעד טָא טימ ךיז ןעשטנַאינ וצ גונעג

 ליוו ,בייוו ןייז ,ךיא ,דניק ןרעביוז לָאמעלַא טינ ןוא םענעפלָאהַאבמוא

 עיור ענייז טגייל רע רעכלעוו ףיוא ,ערטילאּפ ַא יװ ןעניד טינ רעמ םיא

 ןייז ןיילַא ליוו ךיא .ןָאזרעּפ ןיימ טסטעפרַאפ ןוא טרימשרַאפ ןוא ןברַאפ

 7 ...ןפַאש ןײלַא ליװ ךיא .לזניּפ ןטימ טנַאה עקידעבעל יד
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 .עילעטַא סנירב דוד ןיא ןפָארטעג ךיוא טָאה עכעלנע סָאד

 ןשיװצ טכוזעגסיוא ,קירוצ רָאי יירד טימ ,רע טָאה ,בייוו ןייז ,ןַאינָאס

 ביל יז טָאה רע .טנעקעג טָאה רע סָאװ ,ךעלדיימ ןוא ןעיורפ רעקילדנעצ

 "נוזַאב רעד רַאפ ןוא טייקשירפ ריא רַאפ ,טפַאשגולק ריא רַאפ ןעמוקַאב

 .ןזעוו ןצנַאג ריא ףיוא ןסָאגעגסױא ןעוועג זיא סָאװ טייקכעלבייוו רערעד

 "וצ עלעסיב ַא -- ּפָאק רעד .ןעוועג טינ יז זיא טייהנייש ערעדנוזַאב ןייק

 רעד רָאנ ,.טכיזעג ןכעלגנעל ןטימ לענָאיצרָאּפָארּפ טינ --- זָאנ יד ,ןיילק

 רעד ןיא ,קוק ןכעליירפ ןיא ,ןּפיל יד ןופ לגנעלשעג ןיא ,רעריא םרַאש

 "עג סָאװ ,לרעפעפ סנעי ןעוועג זיא ,ןטפיה יד ןופ גנוגעוװַאב רעכייוו

 ןיא .טייקנייש עליק רעבָא עשיסַאלק יװ רעמ ךס ַא רענעמ טלעפ

 ףעװעג טינ קַאמשעג רעטוג קירעביא ןייק זיא ךיז ןָאטנָא סַאינָאס

 ,ןַאינָאס ייב ,טמַאטש סָאד זַא ,ןטכַאדרַאפ טַאהעג וליפַא טָאה ןירב

 ןוא .םזיטַאװרעסנָאק ןשיטַאבעלַאב ןופ ,ןטייהניואוועג עכעלרעגריב ןופ

 ןייז וצ אצוי טינ ארומ עשירעבייוו עקיבא יד --- טייז רעטייווצ רעד ןופ

 שימעג ַא ןעמוקַאב ןַאינָאס ייב ךיז טָאה םעד ןופ ...עדָאמ רעד רַאפ

 עטַאלג .ןברַאפ עקידנעיירש ןוא טײקטסָארּפ רענעבירטעגרעביא ןופ

 ךיש עזעיצנעטערּפ ןוא עקטסיסרוק ַא ןופ ןגוצנָא עיורג רעדָא עצרַאװש

 לחומ ריא סָאד טָאה רע רעבָא ,ןלַאש עקידנעיירש טימ ךעלעטיה ןוא

 סָאד ךיז טעו הנותח רעד ךָאנ ,טָא .טבילרַאפ ןעוועג זיא רע לייוו ,ןעוועג

 "רעביא ןכיײװ םעד ןענרעל טעװ יז ,טכַארטעג רע טָאה ,ןכיילגסיוא
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 רעד ןיא רַאברעדנואוו ױזַא זיא סָאװ ,ןסנַאוינ ןוא ןעגנוריטַאש ןופ גנַאג
 ץכעלָאש ןוא רעדָאי ןופ עיציזָאּפמָאק יד .טסנוק רעד ןיא יװ ױזַא רוטַאנ
 טריפרעד ןבָאה ןזױצנַארפ יד סָאװ ,דיילק ןוא בייל ןופ ,ןענרעל יז טעוװו
 ,טייקנייפ רעטריניפַאר ַאזַא וצ

 ...טגנרעלעג טינ קיטכיר סָאד יז טָאה הנותח רעד ךָאנ ךיוא רעבָא
 לַאירעטַאמ רעד .טנעקעג טינ ןירב טָאה ןעז-וצ-סיורָאפ טייוו ױזַא

 עלעסיב ַא ,קיגױב ןוא ןעוועג ַאינָאס זיא קנַאלש .רעטוג ַא ןעוועג זיא
 יו טקוקעגנָא ןגיוא עיורג עריא רַאפרעד םיא ןבָאה .םיא רַאפ רעכעה
 ןסָאגעג םיא ףיוא ךיז טָאה דָאנג רעכעליירפ רעייז .ךעלעטלעּפש ךרוד
 טָאה סנטסקיניײװ ױזַא ...טלעװ רערעכעה ַא ןופ ,ּפָארַא ןביוא ןופ .יװ
 ןרעיוא עניילק יד ,טייקטבילרַאפ רעסייה ןייז ןיא טכודעגסיוא םיא ךיז
 עדעי זַא ,ןיד ןוא טרַאצ ױזַא ןעוועג ןענייז זָאנ עכעלגנעל-שידיי יד ןוא
 טכַאמעג ,ןעגנורדעגכרוד ייז טָאה טייקיטכיל ערעקרַאטש קינייװ"רעמ
 עקידלָאג ,עטַאלג --- רָאה יד .רעטסַאבעלַא ןכעלטיור יוװ קיטכיזכרוד
 לַאטעמ-לדייא ןַא ןופ יו ,ליק ןוא רעווש ןוא ,רעמיש םענרעּפוק ַא טימ
 ןדײנשּפָא טלָאװעג טינ ןפוא םושב יײז טָאה יז .רעמעדעפ ענעגיוצעג
 ,ןקיצנוק ַא יװ ןגָארטעג ייז יז טָאה גָאטײב .ךָאנ עדָאמ רעד טיול
 טימ עלעטיה םענרעדָאמ ןצרַאװש ריא רעטנוא ,טכעלפעג ןשיקנערפטלַא
 ,טייקכעלמעװקַאב בילוצ ,ייז יז טגעלפ טכַאניײב ןוא .טצוּפַאב ןזיור"טסנוק
 זיא ןיורק רעקיגָאטײב רעד ןופ .,ּפָאצ ןקיד ןגנַאל ןייא ןיא ןטכעלפרַאפ
 ױזַא טגעלפ רע ןוא .רעטּפעצ רערעווש ַא ןרָאװעג טונימ עכעלטע ןיא
 ןליפסיוא ,דמעה-טכַאנ םענעדייז ןגנַאל ריא רעביא ןעגנעהּפָארַא ךייר
 ,סעקטעּפָאל עקנַאלש עריא ןשיוצ טנורש ןכייוו םעד

 לָאמעלַא טָאה ,רָאה עסַאמ ַאזַא ןופ ,דלָאג ענעטכָאלפעגנעמַאזוצ סָאד
 עריא טבלעוועג טָאה סָאד .קירוצ ףיוא ּפָאק ןטכייל ריא ןגױבעגּפָארַא
 ,טלַאטשעג עקיטכַאנ ַאזַא .רוגיפ עכיוה ריא טכַאמעג זעיצַארג ןוא טסירב
 רעלעקנוט-בלַאה רעד ןיא ,ןסקַאװעגסיוא ןטונימ עקינייא ןיא זיא סָאװ
 יװ ןפערט ןענירב דיוד לָאמטּפָא טגעלפ ,עיליל עקיזיר ַא יו ,עילעטַא
 לָאמַאטימ ןעמונעג בייוו רעד טָא וצ ךיז ןבָאה ןענַאװ ןופ ,ץילב ַא
 -רַאה ַאזַא ,טײקכַאפנייא עשיסַאלק ַאזַא ,סעיניל עשיטעטסעיַאמ עכלעזַא
 ? ףָאטש ןקידייז ןוא רָאה עקידעבעל ןופ ,סייוו ןוא רענעט-דלָאג ןופ עינָאמ
 -ַאמ עכלעזַא ןלָאמעג לָאמַא ןבָאה לוש סנייבלָאה ןופ רעטסיימ עטלַא
 .,,,טשוקעג ןעמַאר יד ,טקובעג ךָאנרעד ךיז טָאה ןעמ עכלעוו וצ ,סענָאד
 -מערפ ַא ,ןלַאפַאב ןענירב טגעלפ קערש רעטנַאקַאבמוא ,רעזעיגילעד ַא
 ךיז רע טגעלפ רעטקינעטרעטנוא-סיז ַא ןוא .זַאטסקע רעשידיי-טינ ,רעד
 ךָאנרעד ,טשוקעג ייז ןוא יורפ ןייז ןופ סיפ עטעקַאנ יד וצ ןזָאלּפָארַא
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 -- ךָאנרעד ,טשוקעג רעדיו ןוא עריא ינק יד זיב ךיז ןביוהעגפיוא
 ןופ ןדלַאפ עכייוו יד ןיא טלקיוועג .סעציילּפ יד ,טסירב יד ,ןטפיה יד
 ןעוועג זיא סָאד .ץייר ןרעדנוזַאב ַא טַאהעג עלַא ייז ןבָאה דמעה:-טכַאנ
 "-בלַאה ךָאנ ןענייז סָאװ ,םימעט עכעלטפַאשנדײל ןופ עמַאג עצנַאג ַא
 ...רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ןגייטש ןוא טרעײלשרַאפ-בלַאה ,ןטָאברַאפ
 ךָאד ןוא עטלכיימשעצ סבייוו ןייז וצ ןביילקרעד ןירב ךיז טגעלפ ױזַא

 ךָאד ןוא רעקיביגכָאנ ריא ןופ טקנוּפ רעטסכעה רעד -- ןּפיל עגנערטש

 ןייז זַא ,ייברעד םיא ךיז טָאה טכודעג ןוא .טייקנייש רעקינעּפשרעדיװ

 "רעד ןייז טימ ןעמַאזוצ טסקַאו ןוא ךיז טביוהרעד טייקטבילרַאפ
 :ןּפיל עסייה ענעפָא-בלַאה עריא זיב סיפ עליק עריא ןופ ךיז ןביוה
 ,טייקרעכיז טימ ךָאנרעד ,גנונעפָאה טימ ךָאנרעד ,ארומ טימ רעירפ
 ,טביולרעד ץלַא זיא סע ןעמעוו ,ןַאמ ַא ןופ ןליוו ןטרַאה ןטימ ךָאנרעד

 ןעגנולדנַאװרַאפ עלַא טבעלעגרעביא ,ןצרוק ןיא ,ייברעד טָאה רע

 טינ ,קידועקערש הליחתכל .הנותח רעד וצ זיב ריא וצ עביל ןייז ןופ

 ךיז ןרָאלרַאפ רעמערָא-קיטסײג ַא יװ ,ענייז ןייז טעװ יז זַא טביולגעג

 טָאה יז ןעוו ,לכיימש רערַאבקנַאד רעטשרע ריא ךָאנרעד ,ןטָאש ריא ןיא

 ףגױא עטרעטסײגַאב ענייז ,טייקנבעגרעביא ןייז ןקרעמַאב ןעמונעג

 יז זיא טָא ןוא סייה יז זיא טָא ,םיא טימ ךיז ןליּפש סָאד --- רעטעּפש

 טלָאמ טָא ;ןסיוו טינ םיא ןופ יז ליוו טָא ןוא םיא יז ליו טָא ;טלַאק

 -רַאפ יז זיא טָא ןוא ןבעלגעמַאזוצ ןקידנעמוק רעייז ןופ רענעלּפ םיא יז
 ןלָאז יז רעכיילג זיא סע ,ןסעגרַאפ יז לָאז רע םיא טהצע ןוא טכַארט
 טניימ סָאװ ןוא ? סנטײצַאב סָאװרַאֿפ ...ןייגעצ סנטייצ ַאב ךיז
 .ַאזַא ליפעג ַא סעּפע טָאה יז .טשינרָאג טניימ יז ? ןגָאז וצ טימרעד יז

 טקיליװַאב טָאה יז זיב ,ןרעביפ םיא טכַאמעג ןוא יז טָאה טרעביפעג

 עטשרע יד ,טנַאה ןיא שוק ןטשרע םעד ,ענייז גנורירַאב עטשרע יד

 גנוריר רעשרעבייו ןופ רערט עטשרע יד ,םיא ןופ ןעמונעגוצ הנתמ

 ...ןלַאפ ןזָאלעג

 עצנַאג ןגיוצעג הנותח רעד רַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןּפַאטע עקיזָאד יד

 ןיא ןכַאמכרוד ,ןפָאלש ךיז ןגייל ןרַאפ ,טציא רע טגעלפ ,רָאי ייווצ

 עילעטַא רענעטכױלַאב-בלַאה רעד ןופ יז ןטײלגַאב ןתעשב ,טונימ עכעלטע
 -רעלטסניק ןיא טניד רעכלעוו ,ןָאקלַאב ןפיוא רעגעלעג ןטיירב םוצ

 -כעלײקיבלַאה יד ףיוא ןײגפױרַא סָאד .,רעמַאק-ףָאלש סלַא ןעגנוניואוו

 סָאװ ,קילג םענעביוהרעד ַא וצ ןגייטש ַא יו ןעוועג זיא ןּפערט עקיד
 ױזַא ךיז ןגײלקעװַא סָאד ןוא .ןרָאװעג ןבעגעג סָאד זיא ןעמעלַא טינ
 ,טנעוו יד ףיוא רעדליב עלַא רעביא ,ןטנוא קיטש-לבעמ עלַא רעביא ,ךיוה
 רעקיבייא רעד רעביא ,טכַאנ רעד רעביא ןבעווש ןימ ַא יו ןעוועג זיא
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 רעד ףיוא םימותי עכעלקילג ייווצ .ןעמעלַא ןוא ץלַא רעביא ,טָאטש
 רָאנ ,טינ םענייק ןפרַאד ןוא טבילרַאפ ךעלברעטש עדייב .טלעוו רעסיורג
 ,..ןײלַא ךיז

 -גיואוועג ַא ןבָאה ַאינָאס טגעלפ ךיז ןעיצסיוא ןטעשטשעיּפעג םייב
 ,טייז ַא ןָא קעװַא ןדלַאה ןופ ּפָאצ ןגנַאל ןקיד ריא ןפרַאװאוצּפָא טייה
 עסיורג ַא יװ ,טייקטכייל רענעטלעז טימ ןָאט רעבָא סָאד טגעלפ יז
 ןייטש רעדיו טביילב רע ןוא .קע ןכייר ריא טימ --- ץַאק עשירָאגנַא
 גנוגעװַאב רעדעי רעביא רעטרעדנואוורַאפ ַא ,רעטפַאגרַאפ ַא ינק יד ףיוא
 ןוא טקניטסניא ןשירעבײװ ריא טימ סיוא טעטכיד יז סָאװ ,רעריא
 ןופ ןברק ןכעלבייוו ַא יװ יז טכַארטַאב רע .ןייש זיא סָאד זַא טסיײיוװ
 ךלושמוא ריא ,לָאמ ןטשרע םוצ ,טגנערב סָאװ ,טלוק םענעסעגרַאפ ַא
 -- רעטסירּפ רעד .סָאד יז טוט בילוצ םיא .רעגעלעג ןסייוו ןפיוא
 -ילער ַא וצ זיב טייגרעד סָאװ ,רעגַאב ןסייה ןייז ןיא ...רע זיא
 עריא ןופ סונעג רעשיטסינעלעה-ייר ַא ךיז טשימ ,זַאטסקע ןזעיג
 ,טייקלקנוט רעד ןיא ךיז ןרילרַאפ ןוא ךיז ןכיילב סָאװ ,סעיגיל עלעדייא
 ...ןדנעװּפָא טינ קילב םעד ןעק ןוא טמעשרַאפ זיא ןוא טצכעל רע ןוא
 ,גנורעדנואווַאב ערַאטש ןייז יז טּפַאכרעד ןגיוא עקידנכַאל עלָאמש טימ
 ןוא ןַאמ סלַא ןעז טציא םיא ליװ יז .עטַאװעשיקעל סיוא ריא טעז סָאד
 יז ליוו ןירעניבַאס ַא ןופ רעביור ןשיסַאלק ַא סלַא ,רעפיירגנָא ןקסטַאװכ
 -ףָאלש ןפיוא טיײקלקנוט-בלַאה רעלופסינמייהעג רעד ןיא ,ןעז םיא
 ןַאמ ריא טיג ןוא םיא טגיוועצ ,ּפָאצ ןרעווש ריא קירוצ יז טּפַאכ .ןָאקלַאב
 .שטייב רענעדלָאג ַא טימ יװ ,םינּפ םענעגיוצעגסיוא ןרעביא ץימש ַא
 טקנַאלב טייקכעלקריוו יד ,טייקשירעמיורט ןייז ןופ ףיוא םיא טקעוו סָאד
 טימ םיא וצ טמעטָא ,ןעמרָאפ עטרַאצ עריא טימ ןגיוא ענייז רַאפ ָאד
 טוט ןַאמ רעטבילרַאפ ַא רָאנ יו ,םורַא יז רע טּפַאכ ,טפַאשקנעב רעפיט
 ןובשח ןייק םענייק ףרַאד ןוא טינ ארומ ןייק םענייק רַאפ טָאה סָאװ ,סָאד
 ,ןרעטש טינ ָאד םיא טעװ רענייק .טשרוד ןטנוזעג ןייז רַאפ ןבעגּפָא טינ
 ,ןרעטש טינ םיא רָאט רענייק ןוא ,סערויטנַאװַא-עביל עשירוחב יד ןיא יו
 טקנירט ןוא גרעב עכיוה יד ןיא ןענופעג רערעדנַאװ ַא טָאה לַאװק ַא
 ּפָאק ןטשורַאב-סייה ןיא .ליוו רע ליפיוו ןוא טלעפעג םיא יװ ,םיא ןופ
 ,טנרעלעג רדח ןיא לָאמַא טָאה רע סָאװ ,םיקוסּפ ענעסעגרַאפ ןסילפ
 רעביא טבעווש סָאװ טסייג ַא ןופ תוכרב עכעלרעטומ יו םיא ףיוא ןלַאפ
 ; םיא

 ןופ טייקיסילפ ןוא ענרעטסיצ רענעגייא ןייד ןופ רעסַאװ קנירט,
 "! םענורב םענעגייא ןייד

 -- ןסַאג יד ןיא ,ןסיורד ןלַאװק ענייד ןעמָארטשרעבירַא ןלָאז; |
 " ,רעסַאװ ךעלעכייט
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 קלח ןייק סנייד ןיא ןלָאז עדמערפ ןוא ןרעהעג ןײלַא ריד סָאד לָאז,

 ".ןבָאה טינ

 ןירעטײלגַאב רעד טימ ךיז יירפ ןוא טשטנעבעג ןייז לַאװק ןייד לָאז,

 | | *,טנגוי ןייד ןופ

 ןלעװ ןטסירב עריא --- ענרעס עקידווענח ַא ,ןישריה עטבילעג ַא;

 ןזָאל ךיז וטסלָאז טפַאשביל ריא ןופ רָאנ .טייצ רעדעי וצ ןקיטעז ךיד

 ". ..ןריפ
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 ךיז רע טָאה ןריפרַאפ ןוא ןריפ .. .ןזָאלעג ךיז טָאה רע ןוא

 טָאה ןַאינָאס סָאװ ?ןייז טנעקעג שרעדנַא סָאד טָאה יו ןוא ,ןזָאלעג

 ,סקניטסניא ןקרַאטש ריא טימ טליפעגסיוא יז טָאה ,טסיײג ןיא טלעפעג

 "רעביא ןכיגניא יז טָאה ,בײהנָא ןיא ,וויסַאּפ-בלַאה ןוא קידוועמעש

 ךיז ןבָאה ,ןירעסינעג סלַא ,ןטנַאלַאט עריא ,וויטַאיציניא יד ןעמונעג

 ,טייקשירעדניפרעד ריא .תוחוכ סנירב ןגיטשעגרעביא ןוא טלקיװטנַא

 "עג לָאמניײא יז טָאה .ןסקַאװעג זיא ,ןקַאמשעג עיינ ןוא עיינ ץלַא ןופ

 לָאמנייא ;עקיטליגכיילג יד --- לָאמ ןטייווצ ַא ,עקירעגיינ יד טליּפש

 ןיא ךיז טרעכעפעצ .גרַאק --- לָאמ ןטייווצ ַא ,קיצרַאהטיײרב ןעוועג

 "נייא ,תועינצ ןופ ןטָאש ןיא ךיז ןטלַאהַאב ןוא טייקנזָאלעצ רעטעקַאנ

 טגָאנעג לָאמ ןטייווצ ַא ןוא תעדהיץע ןופ טכורפ יד ןעגנולשעג דליוו לָאמ

 סָאד טיג סָאװ ,עטהבושת-לעב ַא ןופ ןגיוא עטכַאמרַאֿפ טימ ,ךעלעמַאּפ

 רעטנוזעג ַא -- ןַאמ םייב סָאװ ,ץרוק . ..ךַאז רעקילייה ַאזַא רַאפ ּפָא ןבעל

 ,גנואיירטשעצ ַא ןַאמ םייב סָאװ ; ליצ סָאד ןרָאװעג ריא ייב זיא ,ףרַאדַאב

 . "רעביא וצ טכַארבעג ןכיגניא טָאה סָאד .ןבעל ןופ ץנעסע סָאד --- ריא ייב

 | .טייקטסוּפ רעכעלרעניא ןוא גנוקיטעז

 -יילפ ןייז טימ טליפעגסיוא טייקטסופ עקיזָאד יד טָאה ןירב דיוד |

 .יײרעלָאמ ןייז ןיא ןגעוו עיינ ןוא ןברַאפ עיינ ןכוז טימ ,טעברַא רעקיס

 סנַאמ םעד .עלײװגנַאל --- ןרָאװעג טַאטלוזער רעד זיא ןַאינָאס ייב

 עקיטסייג ןוא עשיזיפ יװ ןעזסיוא ןעמונעג ריא טָאה טײקטעװַאהרַאפ

 רַאפ ּפָא ריא טלָאצ רע סָאװ טימ ,סָאד טסייה ,טָא .ריא וצ גנוליקּפָא

 ןרָאװעג זיא יז ..!טיײקנבעגרעביא ריא רַאפ ,טייקטבילרַאּפ ריא

 ירַאפ טימ .ןעלזניּפ ענייז ףיוא ןוא ערטילאּפ ןייז ףיוא קיטכיזרעפייא

 ףיוא ךיז ןגייל סָאװ ןברַאפ עטכייפ יד טײלגַאב יז טָאה סַאה ןטעיַאט

 ,טנעוו יד ףיוא ךיז ןרעמ סָאװ ,ןעמַאר יד ןיא רעדליב יד .ןטנווייל ענייז

 טליפרעד ךיז טָאה יז . . ,ךיז טעוועקעדזיא ,ריא טימ טציירעג ךיז ןבָאה

 | ,ןזָאלרַאפ
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 ץענעג רעטשרע רעד .ןעמוקעג זיא דנַאטשוצ ַאזַא ןופ עיצקַאער יד
 ,רעקיטסייג רעד יװ ,ץענעג רעשיזיפ רעד ױזַא טינ .ןעוועג סָאד זיא
 עיירט ןוא עטתיבה-לעב סלַא ,עילעטַא רעסיורג רעד ןיא טייקידעבעל ריא
 -ַאב ןירב טָאה דלַאב ןוא .ןזָאלכָאנ ןעמונעג טָאה ,ןַאמ ןופ ןירעפלעה
 ןַא זַא ,ןעמעלַא-טימ טינ סעּפע זיא לבייוו עקיטכיל ןייז .זַא ,טקרעמ
 ,ענעגיובעגסיוא-ןייפ עריא ןשיוװצ טגיילעג ךיז טָאה לשטיינק קידתונשקע
 בילוצ וצ עלעּפַאק ַא ךָאנ טברַאפ יז עכלעוו ,ןעמערב עקידלָאג-לקנוט
 ,סעיוו ערעלעה יד טימ טסַארטנָאק

 טינ ןײלַא טסייוו רע ,ןגָארקעג ארומ לָאמַאטימ סעּפע רע טָאה
 ןכוז ןעמונעג ןוא טריּפשרעד רע טָאה רַאפעג עטייו ַא .סָאװרַאפ
 ערעּפָא ןיא .לבייוו ענערָאװעג-קידנגיײװש ןייז ןעיירטשעצ וצ ןעלטימ
 -ץירּפש יד וצ ןוא ריא טימ ןרָאפעג ָא לב -ןעט נָא פ ןייק ,יז טריפעג
 -טימ יד ןעיּפ מ ָא ק ןיא ריא ןזיוועג ;לייס רעוו ןופ רעמענורב
 ןעסנעוו ןיא ןוא ,ןפָאלשעג זיא ןָאעלָאּפַאנ ואוו טעב עטקעדַאב-דלָאג
 ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה עטענַאוטנַא איראמ ואוו ךעלרעמיצ עניילק יד ---
 ,טריטסערַא יז טָאה ןעמ ןעוו טכַאנ רעטצעל רעד ןיא רעדניק עריא טימ
 קערש טימ ןוא סעיסרוקסקע עלַא יד טָא ןופ ןרָאװעג דימ זיא רע ןעוו ןוא
 ןדיירנייא ןעמונעג רע סָאה ,ןטנווייל עטקידנערַאפ-טינ ענייז ןעזרעד
 ,ןײלַא ענייא ןציז טינ לָאז יז ,ןטרַאװ טינ םיא ףיוא לָאז יז ,ןַאינָאס ןייז
 יז טעװ רעלטסניק עטנַאקַאב ךס ַא .סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא ןײגקעװַא לָאז יז
 ןעוו ,רעטעּפש .ןעיירטשעצ ךיז יז טעװ ,סעּפַאק יד ןיא ןעניפעג ןטרָאד
 | ,..ןעמוקוצ רע טעוװ ,ןרעוװ קיטרַאפ טעװ רע

 .םיא טימ ךיז ןעגנודעג ,ןרעה טלָאװעג טינ יז טָאה הליחתכל
 וצרעד ךיז טָאה יז זיב ,לָאמ ייווצ ןוא לָאמ ןייא ,טגלָאפעג ךָאנרעד
 ,"םָאד , עפַאק ןיא ןירעייגנייא עכעלגעט ַא ןרָאװעג זיא ןוא טניואוועגוצ
 העש רעטמיטשַאב ַא ןיא ,ןעמַאזוצ ךיז טמוק עימעהָאב-רעלטסניק יד ואוו
 טימ סעומש ַא טּפַאכעג יז טָאה ןטרָאד .ךעלשיט עטמיטשַאב ייב ןוא
 ןרעכיור ,רעקיל ןקירעביא ןַא ןעקנירט ךיז טנרעלעגסיוא ,עטנַאקַאב
 | . ..סָאריּפַאּפ ַא

= 

 טינ טְרָאפ ריא ךיז טָאה טייצ עיירפ עצנַאג יד ןענעגרה רעבָא
 ,קיטעמוא ןרָאװעג אפוג ןענירב דיוד זיא םעד רעסיוא ,ןבעגעגנייא
 ,קעװַא זיא עילעטַא רעסיורג רעד ןיא בייוו ןייז ןופ םעטָא רעמערַאװ רעד
 םיא טגעלפ סָאד .טלעפעג םיא טָאה ךיילק ריא ןופ ןשיור עסיז סָאד
 ךיז טגעלפ רע .טייקיאורמוא רעכעלצולּפ ַא ןיא ןפרַאװנײרַא לָאמטפָא
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 םעד ןָאטעג ףרָאװ ַא .טקעוועגפיוא םולח ןופ יװ ,ןקוקמורַא ןפלָאהַאבמוא

 .יז ןכוז ןפָאלעג ןוא לזניּפ -

 ,ןדירפוצ ןייז ןלָאז עדייב ,ןרעלקוצ טזומעג רעדיוװ סעּפע ןעמ טָאה

 ןוא טרעלקעג טָאה ןירב ןוא .ןכיילגסיױא ךיז לָאז טימעג סנדייב

 .סייוו ףיוא ליוק טימ ןענעכייצ ןענרעל ןעמונעג יז טָאה רע .טרעלקעגוצ

 ןופ ןצעזעג יד .ןזיװַאב ךָאנרעד ריא רע טָאה ןברַאפ טימ ליּפש סָאד ןוא

 ןעמיוושעצ ןברַאפ ןוא סעיניל ױזַא יו ,ריא טרעלקרעד עוויטקעּפסרעּפ

 -לּפענ ןוא ייז ןרעוו רענעלק ץלַא --- רעטייוו סָאװ ;סנטייוו רעד ןיא ךיז

 :טייקירעגיינ ריא ןגיוצעג טכיל ןופ גנוקריוו רעד ףיוא ןוא .רעקיד

 -ַאב רעד ןופ ּפָא טגנעה ץלַא .וויטַאלער ןענייז ןכירטש ןוא ןרילָאק

 ןיא רעביא ןעיײג ןירג ןוא לעג ןוא טור עטסקרַאטש סָאד ,גנוטכיול

 ןצנַאגניא ךיז ןשעל ייז זיב ,רעכַאװש טרעוו טכיל סָאד ןעוו ,ןעגנוריטַאש

 ףעילער זיא'ס סָאװ ןוא ןטָאש ןבלַאה ןיא ךייוו טרעוו טרַאה סָאװ ,סיוא

 ,יז רע טָאה טנרעלעג ןוא ,ןטינשעגסיוא ןָאטרַאק ןופ יו ,ךַאלּפ טרעוו

 ןקערש לָאמעלַא טינ ךיז יז לָאז ,ברַאפ ַא ןסַאּפוצ טוג ליוװ יז ביוא זַא

 -רעביא עכייוו ןייז לָאמעלַא טינ ןזומ סע ןטסַארטנָאק עפרַאש רַאפ

 טקעפע ַאזַא :ליּפשיײב םוצ .ןטייווצ ַא ןוא רילָאק ןייא ןשיווצ ןעגנַאג

 ןופ ּפָאק רעקידנעמַאלפ רעד ןוא טַאלב עגנַאל ענירג-טעפ סָאד יװ

 "מָאק --- לקֲַאפ רעניילק ַא יו סױרַא םיא ןופ טקעטש סָאװ ,ןַאּפלויט

 זעב לגייווצ עטריקַאל-ןיורב סָאד רעדָא ...טיױר ןוא לעג ןופ טריניב

 סָאד זיא ךָאד ןוא ...ץכעילב ןכייר ןופ רענעט עטעלָאיפ-טיור יד ןוא

 סעװנַאק עקידנענערב יד יװ ךַאז ערענעש ןייק ָאטינ .,שינָאמרַאה ױזַא

 ךָאד ןוא .רעטנוא טייג ןוז יד תעשב ,סנקלָאװ עצרַאװש ןוא עיורג ןופ

 עטריניבמָאק טינ ןטקעפע עטכַארטעגסױא טינ ןוא ,רוט ַאנ סָאד זיא

 .. . ןברַאפ

 עקידנעילג"ךיױרב טימ ,ריא ןרעלקרעד ןקיציה ןיא ,לָאמַאטימ ןוא

 יָאמ רעד ןיא ןענייז ןצעזעג עלַא זַא ,ןירב דוד ךיז טכַאלעצ ,ןגיוא

 ףרַאד טנַאלַאט רעתמא ןַא זַא ,טרעוו טינ ייא ענעזָאלבעגסוא ןייק יירעל

 ,רוטַאנ יד טרעסעברַאפ טנַאלַאט רעתמא רעד .ןענעכער טינ ייז טימ ךיז

 ענעגײא ןייז ךיז טפַאש ןוא טינ יז טנעקרענָא ,ריא ןגעק טייג

 "נוה רעזעניכ יד ןבָאה ,ליּפשייב םוצ ,טָא ,טָאג רעניילק ַא יו ,רוטַאנ

 -- רעסרעּפ יד ןוא ,סָאנַאּפ עסיורג ערעייז טלָאמעג ןרָאי רעטרעד

 זיא סע ןוא ,עוװיטקעּפסרעּפ םוש ןָא ןוא סנטָאש ןָא ,ןרוטַאינימ ערעייז

 ןעגנוגעװַאב יד ! ךעלרעדנואוו ? טוג סָאװ .טוג ןעמוקעגסױרַא ייז ייב

 ןענייז ,ןגַאפָאקרַאס עשיטּפיגע יד ףיוא ,ןליטּפער ןוא תויח ןוא ןשטנעמ ןופ

 -טעוליס יװ ךַאלפ ץנַאג ןענייז ייז ,ןכירטש יירד"ייווצ טימ טקיבייארַאפ
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 עגעפָא טימ ןעייטש רימ ןוא .ןטינשעגסיוא ריּפַאּפ ןקיברַאפ ןופ יו ,ךעל
 -ָאיצרַאּפָארּפ ױזַא ןוא קידעבעל ױזַא ,טפַאשרעטסיימ רעייז רַאפ רעליימ
 רעזדנוא וצ זיב רעטלַאלטימ ןופ ,ןוויטימירּפ-רעלָאמ .ייז ןענייז לענ
 רוטָאנ רעד ןיא רָאג ןענייז סָאװ תויח ןוא ןצנַאלפ טלָאמעג ןבָאה ,טייצ
 ןרַאפ רעסערג ןענייז סָאװ רעטעלב ;וליפַא סעיצרָאּפָארּפ םוש ןָא ,ָאטינ
 -ַאב יו סיוא ןעעז סָאװ ,רענייטש ; ףוג ןרַאֿפ רעטיירב -- ּפעק ןוא םיוב
 -נופ ןוא .טיורב ךעלבעל עקידכעלייק יװ --- סנקלָאװ ןוא ןשינעפעש
 "טלעוו ןופ החּפשמ רעקיטלַאװעג רעד ןיא .רעלָאמ סָאד ןענייז ןגעווטסעד
 עשרעדניק עסיורג יד טָא ,ןוויטימירּפ יד טָא ,ךיז ייז ןליּפש ,רעלטסניק
 ןפַאשַאב ןבָאה ןײלַא ייז סָאװ סעקצַאצ עקיברַאפ ערעייז טימ ,תומשנ
 -לעקימ ,ילעשטיטאב ,ָאקירעװ ,ןייבלָאה ןופ ןסופוצ ךיז ןליּפש ייז
 טריר טײקנפלָאהַאבמוא עשירעלָאמ רעייז ןוא .ָאקערג"לע ןוא ָאלעשזדנַא
 ןטנַאלַאט ערעסערג ךס ַא לָאמטּפָא ייז ןיא ןליפ רימ .ןרערט זיב זדנוא
 עכלעוו ייב ,רעלָאמ עטקַאלַאב ןוא עטרילוּפ ,עטַאלג-שימעדַאקַא ייב יו
 -יטנַאס ןשירעדיינש ַא טימ ןטסָאמעגסיױא זיא ץלַא ,טרָא ןַא ףיוא זיא ץלַא
 עכלעזַא ןופ רענייא .ןבָאה טשינרָאג ןעק ןעמ עכלעוו וצ ,רעטעמ
 ,"ךיירקנַארפ ןיא זדנוא ייב; ,טייצ רעזדנוא ןיא ןוויטימירּפ-רעלָאמ
 רעקניאירג רעקניניילק ַא ,ָאסו ר רעטמַאַאב-לָאצ רעד ןעוועג זיא
 ...המשנ רעשרעדניק רעסיורג ַא טימ ,קינוװָאנישט

 ךיז טימַאב ,רערעל ןוא ןַאמ ריא וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה ַאינָאס
 ענדָאמ ַא רָאנ .תוצע ענייז ןגלָאפ ךיז טערַאטסעג ,םיא ןייטשרַאפ וצ
 רערעכיז סָאװ ,גנונעכייצ ןיא ןעגנַאגעג זיא יז רעטײװ סָאװ :ךַאז
 ןוא ןרָאװעג ריא וצ רע זיא רעגנערטש ץלַא ,ןברַאפ טגיילעג טָאה יז
 ןופ טָאה רע .טעברַא ריא וצ ןגױצַאב ךיז רע טָאה רעשירעכַאלּפָא ץלַא
 טמוק גלָאפרעד וצ זַא ,ײרעליּפש זיא סע זַא ןטלַאהַאב טינ ןוליפַא ריא
 ןעוו ,טייצ רעד טימ טָא ,טינ יאדוװַא --- יײרעלַאמ וצ ןוא טינ ךָאנ סָאד
 רענייפ וצ ןברַאפ עריא טימ ןייגרעד יז טעװ ,ןטעברַא קיסיילפ טעװ יז
 ,גיוא ןרָאפ םענעגנָא ןענייז סָאװ ,ןכַאלפ עטלָאמַאב ךעלביל ,עיצַארָאקעד
 .טנעו יד ףױא קיאַאזָאמ ענרעדָאמ יװ ,ןפָאטש עטקורדעגךייש יװ
 רעלעניגירָא ןופ ּפערט יד םערָאװ .ײרעלָאמ ןופ בױהנָא רעד רָאנ זיא סָאד
 ןשרעדניק ןיא ךיז טניפעג לּפַאטש רעטסקירעדינ ריא .ךיוה זיא טסנוק
 "ףמכַאװ-טכַאנ, סדנַארבמער ןיא --- רעטסכעה ריא ןוא ,רעמַאק-ליּפש
 ,ןּפערט ןָאילימ ַא זיא סָאד .ןטלַאטשעג-ןעיורפ סישטניוװיַאד ןיא ןוא
 ןעמ קידתונשקע ןוא לופטנַאלַאט יװ ,טינ טגייטשרעד רענייק עכלעוו
 ,סָאד טכיירגרעד רָאי טרעדנוה עכעלטע ןיא רענייא .ןייז טינ לָאז
 רעטלעהַאב ןטסוּפ ַא ,תורוד עצנַאג רַאפ ,רעביא טזָאל ןוא סיוא טּפעש
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 ןכירגרעד וצ טינ זיא סע לי אקווד רעבָא .טעטילַאינעג רַאפ

 ַא ,רענעביהרעד ַא .טרָאּפס ןימ ַא ךױא זיא טסנוק .סָאד טצייר

 רעטנזיוט ,דרָאקער ןגָאלש ליוו רעדעי .רערעטעלק עקיטסיײג ןופ טרָאּפס

 סע רעװ יװ ,רעכעה ןעײג ענלצנייא .רעטייל ןטימ ןפיוא טַאמ ןרעוו

 ,טנַאּפשעג ןייז קידנעטש רַאפרעד ףרַאד טנַאלַאט רעדעי .סיוא טלַאה

 זיא ןעמ וליפַא .ןכיירגרעד סָאװ ליוו רע ביוא ,תוחוכ יד שירפ ןטלַאה

 ,גייצעג זיא טנַאלַאט .טשינרָאג ךָאנ סָאד זיא ,טבַאגַאב רעייז ןוא רעייז

 רעקיטרַאנדיײשרַאפ ןוא רענייפ ץלַא ,זיא ןעמ רעלופטנַאלַאט סָאװ ןוא

 ענייז טימ רעטסיימ רעד ,קינײװ זיא סָאד ךיוא ןוא .ןעלטימ יד ןענייז

 רענייפ סָאװ .ןליוו ןייז ןצעזכרוד ןענעק ךָאנ ףרַאד םירישכמ ענייפ

 ץלַא ,רעלָאמ ןופ ןעלזניּפ יד ןוא רָאטּפלוקס ןופ סעטָאלד יד ןענייז סע

 ןוא ןעלפייוצרַאפ טינ טונימ ַא רָאט רע ןוא ,ייז רע טכערב רעכיג

 .ערענעמָאקלופ ךָאנ ,ערענייפ ךָאנ ,טרָא רעייז ףיוא ערעדנַא ןפַאש

 ,ןטרָאק ןיא טליּפשרַאפ ,ןטנַאלַאט ערעייז ןפָאלשרַאפ ןבָאה רעטסייג ךס ַא

 טנַאלַאט רעדעי .עװטסיַאטלוה ןיא טעװעלכַאטעצ ,ןייוו ןיא ןעקנורטרעד

 ןטסערג םעד םערָאװ .ויטַאלער זיא םוטכייר ןוא ,םוטכייר ַא זיא

 "עטנָאמ .עקטעלור ןיא ןליּפשרַאפ טכַאנ ןייא ןיא ןעמ ןעק לַאטיּפַאק

 טנַאלַאט ןטסערג םעד ךיוא ןוא .סעטכישעג עכלעזַא ךס ַא ןעק ָאלרַאק

 ץלַא ,זיא ןעמ רעכייר סָאװ ,ללכה ,ןדנעװשרַאפ טכייל ןעמ ןעק

 --- רעלופטנַאלַאט סָאװ ןוא ,ןיז ןסיוועג ַא ןיא ןייז ןעמ זומ ר עג רַאק

 טניימ ...ןטפַאשנדיײל עבָארג וצ רעליק ןוא רענעטלַאהעגקירוצ ץלַא

 רעקרַאטש ץלַא ,שטנעמ רעד רעסערג סָאװ ? טכייל ױזַא זיא'ס זַא ,ַאינָאס

 זיא ןפַאש .זדנוא ןיא טציז סָאװ טסייג רעזייב רעד ,ערהירצי רעד

 רעד טימ ,ןײלַא ךיז טימ ,לווייט ןטימ ףמַאק רעקיביײא ןַא רַאפרעד

 : ...טלעוו רערָאג
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 ןרעיוא עטציּפשרַאפ טימ טרעהעגוצ ,הליחתכל ,ךיז טָאה ַאינָאס

 יװ ,טדערעג ןַאמ ריא טָאה טעָאּפ ַא יו .םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ןוא

 סָאד זַא ,ןטכוד ןעמונעג ריא ךיז טָאה ךָאנרעד .טרָאװ ןופ שטנעמ ַא

 טעדליבעגנייא ? ליּפשייב םוצ ,סָאװ ידכ . .,ידכ ,ּפָא רָאנ יז רע טקערש

 ןעװעג רוטַאנ רעד ןופ זיא יז יװ ,סעיציבמַא עטעיַאטרַאפ טימ ןוא

 עשתיבהילעב סָאד .המכח ַא רַאפ טמשעג ןָא זייוודניק ןופ ךָאנ יז טָאה

 יזיא רעגייטש רעד יװ ,ךָאנ סָאד טָאה ,טמַאטש יז טענַאװ ןופ ,זיױה

 ןוא ןרעטלע יד יז ןבָאה ,בוטש ןיא עטסנעש ןוא ערעטלע סלַא .ןזָאלבעצ

 ןַײש ןוא טוג זיא טוט יז סָאװ ץלַא זַא ,ןענופעג ןוא טעשטשעיּפעג רעדירב
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 ,ןפורעגּפָא טציא ךיז טָאה ץלַא סָאד .ןייז טינ רעסעב רָאג ןעק ןוא
 "יו סנאמ םעד ןוא .ןבעל ןכעלרעניא ריא ןיא ךורברעביא םעד תעשב

 .רעיוא ןייא טימ ןעמענפיוא ןעמונעג ןיוש יז טָאה סעיצקעל עקידרעט

 תושרד-טסנוק ענייז ייב קידלודעגמוא ןרָאװעג ןצנַאגניא יז זיא ךָאנרעד

 ,יז טלדנַאהַאב רע זַא ,ןטכוד ןעמונעג ךיז טָאה ריא ,ןעגנוקרעמַאב ןוא

 טעּפעשט רע זַא ,ןירעליש עשירַאנ ַא -- רערעל רעטמיטשעג-טכעלש ַא יו

 ךָאד טזייוו יז .ןעק יז יו רעמ ךָאד טוט יז !שטייט'ס ,ןוא ...ךיז

 קיגנעהּפָא ןעוועג טלָאװ ןלָאמ טוג יו סעּפע .טייקיסיילפ ןופ רעדנואוו

 ...ןיילַא טייקיסיילפ ןופ

 רעיינ רעד וצ טּפַאכעגוצ ךיז טָאה יז !תמא זיא תמא סָאװ ןוא
 טנכייצעג .ןירעליּפש-טרָאק ַא ןופ טשרוד ןכעלבָארג ַא טימ ײרעליּפש
 ןעיורפ ןכלעוו טימ ,רעיודסיוא ןַא טימ ןברַאפ טעּפַאילעג ןוא ליוק טימ

 ,ןסרוק עקילײװגנַאל סיוא ןציז ,רענעמ יו רעסעב ןכַארּפש ןענרעל

 סיוא ןעיײג ןוא לָאװ ךעלכליינק עקיברַאפ ןופ סרעטעווס סיוא ןקירטש

 ענדורַאמ יד טגײלעגנײרַא ָאד טָאה ַאינָאס ,דייז טימ רעכעטשיט עצנַאג

 ,רעטסעװש ןוא סרעטומ ערעזדנוא ןופ דלודעג םענבירד ןוא עצַארּפ

 תעשב ,ןרָאי עשרוחב יד ןיא ןליבצנַאמ זדנוא ןעניוטש ןכַאמ עכלעוו

 ײױו ןציז ייז ןעװ ,ןפיױל זדנוא ךיז טסולג סע ןוא טכָאק טולב סָאד

 ןעו ,טפַארק יד ןפרַאװעצ ןוא ךיז ןבעלסיוא ; רעיא ףיוא סעכוקאווק

 -גשָארג יד ןופ זַא ,זיא תמא .סיוא גָאט ןייא גָאט ןרָאּפש ןוא ןעלמַאז יז

 ;סנגעמרַאפ עצנַאג סיוא ,לָאמטּפָא ,ייז ייב ןסקַאװ דלודעג ךעלד

 ןײלַא ןלַאירעטַאמ ןוא ,קנואווש ןייק טינ ךָאנ זיא ןילַא דלודעג רעבָא

 ,טינ ןינב ןייק ןענייז

 קידהשקשינ ןיוש טָאה ַאינָאס ןוא רעבירַא טינ ךָאנ זיא רָאי ןייק

 יַאװצ םעד :קינכעט עקיפיואנביוא יד טּפַאכעג ךיג טָאה יז ,ןלָאמעג
 סָאװ ןטקעפע יד ;ןצכערעלקסיוא ןוא טנַאה רעטינעג ַא ןופ גנַאהנעמ

 -רָאפ ןוא רוטַאנ עטשרמולכ טשימ ןעמ ןעוו ,ןעגנערבסיױרַא ןעק ןעמ

 -- רעטומ ריא יװ ,ןעמַאזוצ ןטָאנקעג קיסיילפ סָאד יז טָאה .גנולעטש

 ...ךעלגייט ןכַאמ וצ ידכ ,לעמ ןוא קינָאה טימ רעייא ענעגָאלשעצ

 עטסעב יד .גָאט ןופ טייצ עטסעב יד ןעמונעגוצ ריא ייב טָאה סָאד

 טנקירטעג ךיז ןבָאה טנעװ יד ףיוא .טכיורברַאפ יז טָאה ןטנווייל

 ןוא לעטסַאּפ םענעקורט טימ ,עטלָאמעג ליוא טימ ןצכעדלעמעג יילרעלכ

 טנעקעג טינ ץלַא ךָאנ ןעמ טָאה םעלַא םעד ןופ ןוא ,ןברַאפ-רעסַאװ טימ

 רנַאשז רעכלעוו ןוא ןגָאז ליוו יז סָאװ ,טליצ יז גנוטכיר רעכלעוו ןיא ןסיוו

 ןעגנוטכיר עשירעלָאמ עלַא זַא ,תועמשמ .רעסעב ריא טלעפעג סע

 ...ןלעפעג ריא ןענייז
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 ןעוועג זיא הרצ ערעסערג ַא .הרצ עבלַאה ַא ןעוועג ךָאנ טלָאװ סָאד

 ערַאבטכורפ-טינ ,עיינ יד ןופ ,זיא ענעשעק ןיא ןענירב דיוד ייב סָאװ ,סָאד
 סַאינָאס סָאװ ,קנַאב ןיא ןדנ לסיב סָאד .רערעטיש ןרָאװעג ,תואצוה

 .ןצלעמש ןעמונעג ךיז טָאה ,הנותח רעד ךָאנ טגיילעגנייא ןבָאה ןרעטלע
 ױזַא טּפַאלקעג טיג רעמ עילעטַא ןיא טפַאשטריװ יד טָאה םעד רעסיוא
 ןטלַאהעג ןוא ןבעגעגּפָא גונעג טינ םעד טימ ךיז טָאה ַאינָאס .רעירפ יו
 ...ןבעגּפָא ליפוצ טינ טימרעד ךיז ףרַאד ,טציא זיא יז יװ ,ןירעלָאמ ַא זַא

 קיטשפיב רעד .ךעלעקניוו יד ןיא טגיילעג ךיז טָאה ביוטש ןופ טייקיורג ַא

 "טינ -- שיפ יד ,קידרעדעל ןוא טנערבעגוצ ןעמוקעגסױרַא טציא זיא

 רעד רעטנוא ןעװעג טינ לָאמניײק זיא ךעטנַאה רענייר ןייק .ןקַאברעד
 לָאמעלַא טָאה דמעה עיינ ַא ןָאטנָא טפרַאדעג טָאה ןירב ןעוו ןוא .טנַאה

 טכַארבעג טָאה סָאד .ןגַארק ןיא רעדָא טעשזנַאמ ןיא לּפענק ַא טלעפעג

 ןרָאװעג דנַאטשוצ ַאזַא זיא ךָאנרעד ,טייקטציירעצ רעקילייוװטייצ וצ
 ,דיירפ יד ןרָאװעג ןשָאלעגסיױוא זיא ןגיוא סנירב דיוד ןיא .טנענַאמרעּפ
 -גייא ןופ לרעייפ ַא טלצנעטעצ סעּפע ךיז טָאה ןגיוא סַאינָאס ןיא רעבָא

 רָאנ טינ ןוא .ןַאמ ןרעביא יורפ רעד ןופ ןוחצנ .ןוחצנ םענעטלַאהעג
 ,טנַאלַאט ןייז רעביא ךיוא רָאנ ,ץרַאה ןייז רעביא

 ןירב ךיז טָאה ,ןגיױא סבייוו ןייז ןיא לרעייפ םעיינ םעד ןעזרעד
 רע זיא *ערטילָאּפ ןוא לֹזניּפ, ןיא ןעײרעליּפש יד טימ זַא ,טּפַאכעג

 ןטָאש ןייז ןרָאװעג עילעטַא ןיא זיא יז זַא ;ןעגנַאגרַאפ טייוו-וצ ריא טימ
 -טינ עלַא יו ױזַא .רע יו "רעכעה ןוא רעסעב, ךָאנ םיא טכַאמ סָאװ

 "רעד --- יז ,לזניּפ םעד ביוה ַא -- רע .סָאד ןעוט סנטָאש עקידתושממ

 ןוא .ייווצ -- יז ,ברַאפ ַא קעװַא גייל ַא -- רע ;טיפוס םעד טגנַאל
 , ליח-תשא ןַא ןוא בייוו עיירטעג ַא רע טָאה ןרָאלרַאפ זַא ,רע טָאה ןעזרעד

 -- ךיז טּפַאכעג .ןירעכַאמ-טסנוק עקיטפַאהלפייווצ ַא ןענואוועג ןוא
 ,קירוצ ןעיצ ןעמונעג עלעסיב ַא רע טָאה

 וד סָאװ טוג טינ זיא'ס -- ,רע טכַאמ --- ,עקנירעייט ,טסייוו ---
 זיא סָאװ ץלַא ,ץלַא לָאשגָאװ ןייא ףיוא טגײלעגקעװַא לָאמַאטימ טסָאה

 בייוו:בלַאה ןוא ןירעלָאמ:בלַאה .רעייט ןוא ביל ןעוועג רעירפ ריד
 ...ץלַא רעבָא ;ךָאנ ךיא ייטשרַאפ

 ? ץלַא ריד ייב טסייה סָאװ ---
 ןוא ָאנַאיּפ ַא טייטש זה רעשתיבה:לעב רעדעי ןיא ...םה --

 ןייז ןופ טייוו רעייז רעבָא ךָאנ זיא סָאד .ריא ףיוא טליּפש לדיימ-הלכ ַא
 ןעו ,ללכב ןוא ...ירטעּפ ןָאגע יו ,יקסװערעדַאּפ יװ זָאוטריױװ ַאזַא
 ,ָאנַאיּפ גָאט ןצנַאג ַא ןליּפש ןלָאז ךעלבייוו עגנוי ןוא ךעלדיימ-הלכ עלַא
 ....ןייגרעטנוא טלעוו יד ךָאד טעוװ
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 ךיז ןגרָאז זַא :ןָאט ןייז ןיא טרעפטנעעג םיא יז טָאה םעד ףיוא
 טליּפש סָאװ ,לבייו ַא וצ ןוא ;טינ יז ןעק טלעװ רעצנַאג רעד רַאפ

 ,..ןכיײלגרַאפ טינ ךיז יז טזָאל ,"זיוה ןדעי ןיא; ָאנַאיּפ
 ? טייקרעכיז ַאֹזַא ריא ייב ךיז טמענ טענַאװ ןופ ---

 .טרָא ןבלעז ןופ טמַאטש סע ? םיא ייב -- טענַאװ ןופ ןוא ---

 יז ןעק ,קירעגיינ רעייז זיא רע ביוא ,סנטסקירעביא ...זיירק ןבלעז ןופ |

 לַאװק ַא זַא ,טליפ יז ,ָאי ...יז טליפ טייצ רעסיוועג ַא טניז : ןגָאז םיא

 ...ןגָאז ױזַא ןעק ןעמ ביוא ,ןטלָאּפשעגפױא ריא ןיא ךיז טָאה

 ךיז ןטלַאּפש ןלַאװק רעבָא ;ןעמ ןעק --- ,רע טכַאמ --- ,ןגָאז ---
 טייקכעלצולּפ ןייק ָאטינ . . .ןקעטש סהשמ רעטנוא ,שמוח ןיא רָאנ ףיוא

 ...ןעװערָאה ,ןעוערָאה ,ןעווערָאה ףרַאד ןעמ .טסנוק רעד ןיא
 ...יז ליוו סָאד טָא !ךָאד יז טוט סָאד טָא ,ונ --

 ,לַאװק םעד ןעניפעג וצ ידכ .קיניײװ ךָאנ זיא ןיײלַא ןעווערָאה רָאנ ---

 ןוא ןבעל עצנַאג סָאד ּפָא ןעװערָאה עכנַאמ .ןייז רעירפ רע זומ

 ...רענייטש ןוא דמַאז ייב ןביילב

 רעתמא ןַא זַא ,וטסגָאז לָאמנייא .וטסגָאז ױזַא ,טסַאּפ ריד יו ---
 -טצילב ,טגנירּפש רע רָאנ ,ךעלעטירט-רַאש טימ טינ טכירק טנַאלַאט

 ףעװערָאה ,ןעוװערָאה ,ןעװערָאה ףרַאד ןעמ זַא ,וטסגָאז טציא ,ףיוא
 םערָאװ ַא יו ןכירק ןוא ןכירק ףרַאד ןעמ זַא :רעטרעװ ערעדנַא טימ

 ...לרעדעלפ ַא טרעוו ןעמ זיב

 ןייד ,ךיא ןוא ,ץילב רעד טסיב וד זַא ,טינ סָאד טײדַאב יצ ---

 !ןיוש גָאז ,ונ .. .רעד ,ןַאמ רעמערָא
 טפַאשטריװ טימ זַא ,רָאנ גָאז ךיא . . .טשינרָאג רעמ גָאז ךיא --

 -ױזַא ,ןעגנערברַאפ ךיק ןיא ןוא .ןבעגּפָא טינ ךיז ךיא לעוװ גָאט ןצנַאג ַא
 ,טינ ךיוא ךיא לעוװ ,רעירפ יו טייצ ליפ

 ? ןטייקכעלרעסיױא עכלעזַא ןיא ןלַאפניירַא ,ַאינָאס ,סָאװ בילוצ ---

 ַאזַא ןופ ןבעל ןיא טרָא ןטסכעלנייּפ םעד סיוא וטסלייוו סָאװ בילוצ ןוא

 ...? טימרעד ךימ טסגָאלש ןוא ,ןענייז רימ יוװ ,רָאּפ רעכייר-טינ

 ןוא ..,טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןטלָאװ עדייב רימ זַא ,ךָאד טסייוו וד
 -עגרעביא ןעוועג טסיב וד ןעוו ,רעיופ רעכעלקילג ןעוועג טינ וטסיב

 ...טפנוקוצ ןיימ ןיא טביולגעג ,רענעבעג

 ..!טפנוקוצ ןייד ,ךַא --
 ךיד בָאה ךיא .ךיז טיײטשרַאפ ,אינָאס ,טפנוקוצ ןייד ןיוא ---

 ?ןטנװָא ערעזדננא טסקנעדעג ..,טלײטעג טינ לָאמנייק ךימ ןוא
 !ןָאקלַאב םוצ לפערט םעד טָא ףיוא עטמערָאעג ןייגפיױרַא רעזדנוא
 ןיא ןטנַאלַאט ליפוצ ןרָאװעג זיא טציא .טבעלעג רימ ןבָאה ןביוט יו
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 ...סעקטָאינגַאנ יד ףיוא ןרעדנַא םעד רענייא ךיז טערט ןעמ .עילעטַא |
 ...קירעביא ָאד ריד זיא טנַאלַאט ןיימ ,סייוו ךיא ---
 | , ..םה --
 "עד טפרַאדעג רעסעב רימ טסטלָאװ ..? "םה; סָאװ בילוצ ---

 : עקשטייד ןייז וצ טרימַאלקעד טָאה ענייה סָאװ ,סָאד ןרימַאלק

 ןבָאה ךָאנ ךיא ליוו בייל ןייד

 ; גנוי ןוא טרַאצ ױזַא ,בייל ןייד
 --- ןבָארגַאב וטסנעק המשנ ןייד

 ...?גנונעג המשנ ןײלַא בָאה'כ

 ןבָארגַאב ליוו רעוו .עקטסישזַארפוס ַא יוװ רָאג ןיוש טסדער וד ---

 בייל סיוא ךיז טזָאל סע ואוו יונעג ױזַא סָאד טסייוו רעוו ןוא ? לעז ןייד

 -סיוא לָאמַא סָאד ןבָאה ןכַאנָאמ עקידניז ?לעז ןָא ךיז טבייהיס ןוא

 ןשינעטסולג עבָארג ערעייז ןטױטּפָא טלָאװעג ןבָאה ייז ןעוו ,טרעלקעג
 .ךָאנ סָאד ןעמ טבעלָאב גָאט ןקיטנייה וצ זיב ןוא .טלעוו יד ןשרעהַאב ןוא

 -רוטַאנ ןוא טסנוק רעד רַאפ ...ןײלַא וד טינ ןוא ,רעטכיד ןייא טינ

 !ןבעל :ךַאז,ןייא ןביילב טעװ ןוא ןעוועג לָאמעלַא סָאד זיא טפַאשנסיװ
 ןטסדנימ ןייד יו ױזַא טקנוּפ ,טרָאװ גולק ןייד ביל בָאה ,ַאינָאס ,ךיא

 ....ןעמענמורַא ךיד ,ךיד ןביל ךימ זָאל ,לגָאנ
 ,ןעיילש ַא יו סמערָא ענייז ןופ ןשטילגסױרַא ךיז טגעלפ יז רעבָא

 :טעװעלַאשזעג טינ עריא רוזירפ יד וליּפַא
 עטייווצ ַא --- טייקכעלקריוו יד ןוא ךַאז ןייא זיא עיפָאזָאליפ ---

 | / זָאל ...ךַאז
 רעד .ןטעברעביא ,ןגעווטסעדנופ ,ךיז ייז ןגעלפ רעטעּפש לסיב ַא

 ,גָאט ַא .ןרעיודעג גנַאל טינ ,רעבָא ,טגעלפ .םולש רענעגנואווצעג-בלַאה

 .רעמ טינ ,יירד רעדָא ,ייווצ

 לטיּפַאק רעטיר ד

 בייו ןוא ןאמ ןשיוצ

1 

 ,ןדירפ ןכעלבעל ןופ ,"דנַאטשליטשנּפָאװ, ןופ געט עכלעזַא ןיא
 ןענָאמרעד וצ ,בייוו ןייז ןַאינָאס ןצייר וצ ןטיה ןירב דיוד ךיז טגעלפ
 טעשזדנָאלברַאפ ךיז טָאה יז רעדייא ,רעירפ ןעוועג זיא יז טוג יװ ריא
 וצ ידכ ןוא ,טרעטנומעג יז טָאה רע ,טרעקרַאפ . . .יירעלָאמ רעד ןיא
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 ןביוה וצ טימַאב ךיז רע טָאה ,טסנרע סָאד טניימ רע זַא ,ריא ןזייוורעד

 סָאװ ןרעלעפ יד ריא ןזיוועג ךעלרע :ןיײלַא ךיז וצ ןעגנורעדָאפ עריא

 עכלעוו ,עריא ןטקעפע יד ,רעביא-טביירט יז סָאװ ןברַאפ יד ,טכַאמ יז

 ןײלַא ךיז ןיא ןביולג-טינ סָאד רָאנ ןקעדרַאפ ןוא שלַאפ ןענייז

 -סיוא קיבעגכָאנ ,רעקינייװ-רעמ ,סָאד יז טָאה גָאט ןטשרע םעד

 טשטיינקעג -- גָאט ןטייוצ םעד .ךיוא טכיררַאפ לָאמטפָא ,טרעהעג

 זיא רעטעּפש .ןגעקַא טרעפטנעעג --- גָאט ןטירד םעד .ןגיוושעג ןוא ךיז

 םעד טכַא ןיא ןעמונעג טינ רעמ ןוא קידלודעגמוא ןרָאװעג ןצנַאגניא יז

 רעטייו ןוא לסקַא ןַא טימ ןבעגעג בױה ַא רָאנ ,ןעגנוקרעמַאב סנַאמ

 רעטסנעלק רעד ייב ,גנומיטש ַאזַא ןיא ,לָאמטּפָא .עקיריא סָאד טלזניפעג

 ןוא עלעטיה סָאד ךיז ףיוא טּפַאכעגפױרַא ,ךיז טערומכעגנָא גנוקרעמַאב

 ןבָאה עכלעוו ,העש עכעלטע ךיז טמַאזעג ,ןעגנַאגעגקעװַא ןוא לטעקַאשז

 .געט יװ ןגיוצעג גנולעטשרָאפ סנירב ןיא ךיז

 ןעמוקעג לָאמעלַא ,רעבָא ,יז זיא ,זגורב ןעמוטש ַאזַא ךָאנ ,קירוצ

 ןַאמ םוצ .ןגיוא עקידנלַארטש טימ ןוא םינּפ ןטרעטיילעגסיוא ןַא טימו

 םיא טנידַאב ,רעכעלדניירפ ךס ַא ןרָאװעג ,ןײגקעװַא ַאזַא ךָאנ ,יז זיא

 :ןעמעטָאּפָא רעטכייל ןופרעד טגעלפ ןירב .ךיז טלציוועג ןוא

 ךיז טסָאה .ןעגנַאגעגכרוד ךיז טסיב וד סָאװ ,עקשטינָאס ,טוג ---

 ,סיוא רעסעב טסעז .טיירטשעצ

 ; טסואוועג טינ גנואיירטשעצ ַאזַא ןופ דנורג ןתמא םעד ךָאנ טָאה רע

 רעייז ייז טמוקַאב ןוא תומכסה ןכוז יז טפיול סָאד זַא ,טסואוועג טינ

 -טינ רעדעי יװ ,לבייוו ןייז זַא ,טסואוועג טינ ךיוא טָאה רע ....קיליב

 סָאד זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג זיא ,"רעביוהנָא; רעטסנרע

 ,גנוגנערטשנָא רעקינייװ ךס ַא טסָאק ײרעלָאמ רעד ןיא עטכַארטעגסיוא

 ןטנעמָאמ ןּפַאכסױרַא סָאד יװ ,ןלעדָאמ ןופ ןריּפָאק ענדורַאמ סָאד יו

 .טײקטעקַאנ קיטש ַא ןופ גנונעכייצ עזיצערּפ סָאד יװ ,רוטַאנ רעד ןופ

 ןבעג ןוא םירקש ןלָאמ וצ רעטכייל זיא סע זַא :רעטרעװ ערעדנַא טימ

 .ָאי טגָאמרַאפ ןעמ סָאװ ,סָאד יװ ,טינ טגָאמרַאפ ןעמ סָאװ ,סָאד

 ןביירשוצוצ ,סױרַא ןופרעד ןעמוק עכלעוו ,ןשינעעזרַאפ ײלרעלַא יד ןוא

 ,רעדָא .טסיײג ןופ סעיצולָאװער ינימ ןוא ןשינעכוז עיינ ןופ קנואווש

 יָאד ןוא גאטנָאמ עלַא ,ןָאגרַאשז רעסַאנרַאּפנָאמ ןפיוא טסייה סָאד יו

 ; םזיאַאדַאד רעדָא םזיבוק : ןָאזעס ןייא ."םזיא; םעיינ ַא טימ גָאטשרענ
 -מיס -- ןטירד ַא ;םזינישזַאמיא ,םזילַאער-רוס --- ןָאזעס ןטייוװצ ַא

 .רעטייוו ױזַא ןוא ,םזינַאטַאס ,םזילָאב
 ,קיטכיזרָאפ רעייז ןהנעטנייא ןעמונעג ןירב דיֹוד ריא טימ טָאה

 :געװ ןכיילג ןפיוא יז ןריפסױרַא טלָאװעג עלעטנעה ַא רַאפ
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 ,רעביירש ַא ,טניירפ רעגנוי ַא רימ ייב ןעוועג ? ַאינָאס ,וטסייוװ ---
 -רָאפ בוח ןקילײה ןייז רַאפ ןטלַאהעג ןוא .ךס ַא רע טָאה ןבירשעג
 ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד ענייז .טביירש רע סָאװ ץלַא רימ ןענעיילוצ
 ענייז ןבָאה ךעלטעלב עכעלטע עלַא :ןורסח םעניילק ןייא טַאהעג ןבָאה
 סָאװרַאפ. :ןבעגעג גערפ ַא לָאמנייא םיא ךיא בָאה .טמולחעג ןדלעה
 -ןלק ַא טימ רימ וצ רע טכַאמ *..1 ליפ ױזַא ריד ייב ןעמ טמולח סעּפע
 עצנַאג סָאד ךָאד זיא סָאד טָא ! ךיז טּפַאכעג םיוק, : עלעכיימש ןקשטיג
 ןוא יורג זיא ןבעל סָאד זַא ,טינ ןעד וטסייו ,ןביירש ןיימ ןיא ץלַאז
 ןדלעה עניימ זַא ,ךיא עזרעד .טנַאסערעטניא טינ ןענייז ןשטנעמ
 טינ ןבָאה ןוא ןָאט וצ סָאװ טינ ןבָאה ,סיפ יד רעטנוא רימ ךיז ןרעטנָאלּפ
 ...ןפָאלש קעווַא ייו גייל ןוא ךיא םענ --- ןדייר וצ סָאװ
 ןעוט ןוא רימ ייב ייז ןעמולח ,ןטַאט רעייז ןיא חור ַא ,ןפָאלש יז זַא ןוא
 ",..ןליו ייז סָאװ טינ ,ליו ךיא סָאװ

 :ןָא םיא טקוק ןוא ַאינָאס ךיז טכַאלעצ

 ; רימ סָאד וטסלײצרעד ,ךעלטנגייא ,סָאװ ןגעקַא רָאנ ,ָאי --

 -ָאקָאּפַא ןוא סעיזיוו ,תומולח זַא ,םעד ןגעקַא סָאד לייצרעד ךיא ---
 ןָאטעג טָאה סָאד .ןבעל קיטש ַא יװ ןביירש וצ רעטכייל זיא ןסיסּפיל
 טָאה ,טנעמַאטסעט-םעיינ ןיא ,ןנחוי ןוא ,לביב רעד ןיא לאינד רעזדנוא
 ...ןבירטעגרעביא טָאה רע ,טסייה סָאד .טכַאמעג "רעסעב;ק ךָאנ סָאד
 ,ןשינעעזרַאפ ןלָאמעג ןבָאה רעטלַאלטימ ןיא ןכַאנָאמ עקיטכרָאפסטָאג
 עצרַאװש טימ םידש ענירג ןוא ; רעייפ ןיא ןצנַאט סָאװ תוחור ,ןענָאקַארד
 טיג ןגױא יד ןיא לָאמנייק ןבָאה ייז סָאװ ןכַאז עכלעזַא ץלַא ,ןעלּפָאג
 יד ןקערשוצּפָא :ליצ ןקילייה ןייא טימ סָאד ייז ןבָאה ןָאטעג .ןעזעג
 -ניא טכעלש טינ ,לָאמטּפָא ,ייז ךיז טָאה סע ןוא .ןשטנעמ עקידניז
 -טרעּפמולעגמוא יד ןוא ַאזַא עיזיוו עטסשיגָאלמוא יד רעבָא ...ןבעגעג
 ,..וװ ,ןלָאמ וצ ןוא ןביירש וצ רעטכייל ,סנטסיימ ,זיא שינעקערש עטס
 ,שיט ןפיוא ָאד ךיז טרעגלַאװ סָאװ ,ַאינָאס ,ריּפַאּפ לקיטש סָאד טָא
 ;רַאגיצ םענעשָאלרַאפ ,ןבלַאה םעד טָא יװ רעטכייל :רעכעבישַא ןבעל
 םעד טָא ןוא ץנַארעמָאּפ םענעסעגעגפיוא ןופ ץכעלָאש לקיטש סָאד
 ליפיו רעבָא ,טײקכעלגעטלַא עלעקיטש ןייא רָאנ זיא'ס ...רעטניט

 (ןבָאה וצרעד ןעמ זומ גױא ןופ טיײקפרַאש ןוא קינכעט ,טייקטינעג -
 טינ ךַאמ .טסנעק וד בוא ,רעביא סָאד ביג .ןָא טינ ןצנוק ןייק ןעייג ָאד
 ןעק ןעמ זַא ,ָאי ,ַאכיַאכ ,טיג ןעק ןעמ וַא רָאנ ..'! םישוריּפ ןייק
 :טסייה סָאד ."ןפָאלש קעװַא ייז טגייל, ןעמ ןוא ןעמ טמענ -- טינ
 ,ךַאד ַא רעביא וק ַא ןעילפ טזָאל ןעמ ,ץנַארעמָאּפ ןקיקע-ריפ ַא טלָאמ ןעמ
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 ןיילַא טימרעד ןיוש זיא ןעמ ןוא גנַאז-סיאַאמ ַא ףיוא טסקַאװ שָאלַאק ַא !

 ...קיטרַאפ ןוא שימעדַאקַאיטנַא ,קיגנעהּפָאמוא

 :ןָא ַאינָאס ךיז טציּפש

 עשזיסָאװ זיא ...טסליצ וד ןיהואו ןיוש יײטשרַאֿפ ךיא ---

 ,טייקשירעדניפרעד רעדעי ןפרַאװרַאפ ןלָאז עלַא רימ ?וטסליוװ
 ? טרָאמ-רויטַאנ טימ ךיז ןבעגּפָא ןוא *טשינרָאג ןופ סעּפע; ןפַאש רעדעי
 ןוה ַא ןופ עקלָאּפ ַא ,ךעלכעטער עטיור ןבעל רעלעט ענעכָארבעג ןלָאמ
 ...? שילעּפַאק ןטשטיינקעצ ַא ןבעל

 ןוא טפַארק יד ןבָאה סָאװ יד זַא ,רָאנ גָאז ךיא ! םולשו סח ---

 ןטשטיינקעצ ןוא רעלעט ענעכָארבעצ יד טָא ןלָאמוצּפָא גיוא ןופ טײקפרַאש
 סעיזיוו ןלָאמ וצ טכער סָאד ןבָאה עבלעז יד ,ןוה לקיטש ןטימ שוילעּפַאק

 ...ןעמוקסױרַא טוג ס ָאד ךיוא טעװ ייז ייב .,ןסיסּפילָאקָאּפא ןוא

 ַאינָאס ךיז טָאה -- ? טכער עכלעזַא סָאד ןעמ טפיוק ואוו ןוא ---
 ,גנורעדָאפסױרַא ןופ עזָאּפ ַא ןיא ןבעגעג לעטש ַא

 ..? יז טמענ ןעמ :ןגָאז אמתסמ טסליוו וד ---

 "רעד ןייק םענייק ייב ןגערפ רימ ןוא ייז ןעמענ רימ .ָאי ---
 ' ,טינ שינעביול

 ןביג ןוא ןעמוק קַאמשעג ןטוג ןטימ טייהראוו עקיבייא יד ןוא ---
 עמרוט ןיא ןייא ייז טסילש ןעמ .ר ע מ ע נ עכלעזַא ןופ טנעה יד רעביא
 ...ייז ןָא טסעגרַאפ ןעמ ןוא

 טקוקעגנָא ַאינָאס םיא טָאה ןּפיל יד ףיוא עלעכיימש ןרעטיב ַא טימ
 : ןסָאשעגסיוא לָאמַאטימ ןוא

 ,ץלַא זיא סָאד .קיטכיזרעפייא ךַאפנייא טסיב ---

 :טביולגעג טינ ןרעיוא ענייז טָאה ןירב

 ףיוא קיטכיזרעפייא ןייז וצ רעווש זיא רערעל ןכעלרע ןַא ,ַאינָאס ---
 ...בייו ענעגייא ןַא ךָאנ זיא יז ןעוו ,טרפב ,ןירעליש ןייז

 טינ ןעק ןוז יד זַא ,ןוה יד טינ טנרעל ייא סָאד זַא ,רעסעב גָאז ---

 ...ןוז יד ,ךָאד יז טיג הנבל רעד טכיל סָאד םערָאװ ,הנבל יד ןייז אנקמ
 | ! גָאז ,גָאז

 -נײרַא ףרַאש ןירב ריא טָאה -- !רעקיטכיר רשפא זיא ױזַא ---
 לייפ ַאזַא טייז ַא רַאֿפ סָאװ ןופ ןסיוו טלָאװעג ,ןגיוא יד ןיא טקוקעג
 ,טליצ יז ןיהואוו ןוא טמוק

 :לייפ עטייוװצ ַא ןץזָאלעגסױרַא ךיילג טָאה ַאינָאס רָאנ
 ןוז יד זיא םעד רעסיוא ! טשינ ןוז ןייק ןיילַא ךָאנ טסיב וד ,ךַא ---

 ןעמעטסיס-ענוז ןוא ןענוז ןַארַאפ ןענייז סע .טינ עקדיחי-תב ןייק
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 ןייק ןצנַאגניא ןבָאה סָאװ ןענוז ןַארַאפ וליפַא ןענייז סע .,רועיש ַא ןָא

 רעדמערפ ןיא ןקיטיינ ךיז ןלָאז עכלעוו ,ךיז םורַא טינ תונבל עקנימערָא
 ...רעטייווצ רעד םורַא ךיז טיירד ןוז ןייא רָאנ ,טייקיטכיל

2 

 ךיוא ןיוש זיא יז זַא ,קנואוו רעכעלטייד ַא יו רעמ ןעוועג זיא סָאד
 ריא רָאנ ,טכיל סמענייק ןיא רעמ טינ ךיז טקיטיינ ןוא "ןוז, ַא ןרָאװעג
 רָאה עטױר-דלַאג עטרעביושעצ עריא ןופ עווירג יד ,עזָאּפ עטגערעגפיוא
 ײיװ יװ טנױטשרעד רעמ םיא ןבָאה רעטרעװ עקיניזפרַאש עריא ןוא
 -סיוא ןוא יז ןּפַאכוצמורַא ךוזרַאפ ןשיּפעל ַא טכַאמעג רע טָאה ,ןָאטעג
 ,טייקטבילרַאפ ענעועװעג יד ריא ןיא ןקעוופיוא ,טכיזעג סָאד ריא ןשוק
 רעבָא ,דנואוו ַא רעביא רעטסַאלפ רעקידלמיוב ַא יוװ ךיז טגייל סָאװ

 -זייב ַא .רעירפ יו רעקידתונשקע לָאמ סָאד ןוא .,ןזָאלעג טינ ךיז טָאה יז |

 -סױרַא . . . ףמַאק ריא ןיא טליפרעד רע טָאה היח רענעטלַאהַאב ַא ןופ טייק

 :ןעירשעגנָא םיא ףיוא ךָאנ יז טָאה -- סמערָא ענייז ןופ ךיז ןסירעג

 עקלַאיל ןייק רעמ ןיב ךיא ! רימ טימ ךיז ןליּפש וצ ףיוא רעה ---

 ,..ריד רַאפ טינ

 | :ּפָא קיטומטוג ריא רע טרעפטנע

 עשידיומ- טלַא סנעסביא טימ ,ַאינָאס ,טנעײלעגנָא ךיז טסָאה --

 ןליּפש טסליוװ ןוא ןקָאז עיולב ןגיוצעגנָא עלייוו ַא ףיוא וטסָאה .ןעמַארד
 ...?זױה:עקלַאיל, ןופ ןידלעה יד

 ...טסנרע רעייז זיא'ס --- .יז טכַאמ --- ! טינ ךיז עמכח -- :

 ,ןריט ענעפָא ןיא ךיז וטסכערב רימ ייב . ,.טסנרע ? ױזַא ,ױזַא ---
 ,יירפ ןצנַאגניא ךָאד טסיב

 "ןיינ; ףױא עוװװירג רענייש רעטלטַאּפעצ רעד טימ טלסיירט יז

 ףיוא ייברעד טביה יז .ּפָאק ןטַאלדוק םעד ןטכיררַאפ ךיז טמענ ןוא

 עריא טעזרעד רע ןוא טָאּפַאקבוטש םענירג ריא ןופ לברַא עטיירב יד
 ךופ םענעדלָאג ַא טימ ,עלופסינמייהעג ,עלעקנוט-בלַאה ,ןלײה:עוװכַאּפ

 קילג רעסיורג ַא יו סעּפע .טייקיאורמוא ןַא טליפרעד ןוא ,ןסקַאװַאב

 ױזַא יו טינ טסייוו רע ןוא טנעה יד רעטנוא ןופ קעװַא םיא ךיז טשטילג
 .ּפָא טצפיז ןוא קעװַא דימ ךיז רע טצעז ,ןטלַאהרַאפ וצ סָאד

 ןוא ןגיוא יד ןיא םיא ןקוקוצנײרַא טָאטשנא ,ַאינָאס ,יז רעבָא
 וצ ךיז טימַאב ,קימעלַאּפ ריא רָאפ-טצעז ,טצפיז רע סָאװרַאפ ןגערפ

 : ךעלגעמ רָאנ יװ ליק ןוא טרַאה ןדייר
 -סיוא סָאד ליו ךיא .,טוג זיא ? ָאד ךיא ןיב ,וטסגָאז ,יירפ ---

 ..+ ןרעוו ןלעפעג וצ ריד ידכ טינ ןלָאמ ליוװ ךיא .ןוואורּפ
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 וד יו לָאמ --- ,דימ ןוא ליטש ּפָא ריא רע טרעפטנע --- ,לָאמ --

 | | ..!טסליוװ

 ןרידנעמָאקער ךימ טסעוװ וד זיב ןטרַאװ טינ רעמ ךיוא ליוו ךיא ---
 ןָאט ןײלַא סָאד לעװ ךיא .גנולעטשסיוא רענעי וצ רעדָא רעד וצ

 | ! וט --
 / ...ןפורּפָא ךיז טעװ קיטירק יד יװ וטסעװ ןעז ןוא ---

 רשפא ,גיוא ןייא רע טשטעווקרַאפ -- ? קיטירק עכלעוו ---
 ךָאנ רערימש עסיוועג ןופ שיטביירש ןפיוא טיירג זיא עכלעוו ,ענעי

 ? ךיז טנפע גנולעטשסיוא יד רעדייא
 ? דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ ---
 ,ןציטָאנ סָאד ןענייז סנטסיימ ,דיישרעטנוא רעסיורג ַא זיא'ס ---

 ןוא ,טלעג טימ -- רענעמ ייב ,ןײרַא טנרָאפ ןופ טלָאצַאב ןרעוו סָאװ

 | --- ןעיורפ ייב

 ,טיוריץנוּפ טרעוו ןוא רעביא יז טגערפ ..?ןעיורפ ייב ןוא ---

 קעװַא טקוק ןוא ליטש ץנַאג רע טכַאמ --- ..."רוטַאנ; טימ ---
 ,ןשרעהַאב וצ ךיז טייצ ריא ןבעג ידכ

 רעפטנע ריא טיצ ןוא ןגיוא יד טימ עלעגר ַא טלטניּפ יז ,סָאד טוט יז
 | : טייהרענעגעלרַאפ

 ...ךעלגעמ טינ זיא סע ..? ָאד ןענייז עכלעזַא ---

 ךיז ןקיטפעשַאב סנטסיימ ..!ַאינָאס ,ךעלגעמ רעייז זיא סע --

 ,ןרעילַאװַאק עקיבייא ןייז רעסעב ןליוו סָאװ ,ןענױשרַאּפ ענעי טימרעד

 -ַאק ןקיבײא םעד גיט סָאװ בילוצ םערָאװ .רענעמ עקיביײא רעדייא
 סָאד ןייז בירקמ ,עילימַאפ ַא ןופ ךָאי םעד ךיז ףיוא ןגָארט וצ רעילַאװ

 רעטרַאנעגּפָא ןַא ןייז ךָאנרעד טשרע ןוא דניק ןוא בייוו רַאפ ןבעל

 "רעיירפע ַא יוװ ,טיזַארַאּפ ַא יו ןבעל רעסעב ןעק רע זַא ? ןַאמ רעקיביײא
 ,עילימַאפ ר עד ןיא טינ טקילג סע ביוא ,ןגָאז ךיא ליוװ טיזַארַאּפ -

 רענייא ַאזַא זיא רעביילקרעביא רעסיורג ןייק ...רערעדנַא ןַא ןיא זיא
 ןכוז ,החּפשמ ַא ןעיוב ,ןעװעדרָאמ רענעמ ערעדנַא ךיז ןלָאז .טינ
 סָאד .ןגינעגרַאפ לסיב סָאד וצ רָאנ טמענ ,טיזַארַאּפ רעד ,רע .הסנרּפ
 רעד ןיא רעדניק ָאד ןענייז סע ביוא ןוא .קלח רעטמיטשַאב ןייז זיא
 ;קירב ַא סלַא רָאנ םיא ייז ןעניד ,ןייא ךיז טגיוז רע ואוו ,החּפשמ
 ןעמ ,טסייה סָאד ...טרעקרַאפ רעדָא ,ןעמַאמ רעד וצ דניק ןופ רעדָא

 ,ךָאנרעד .עמַאמ יד טניימ ןעמ ןוא לרעטכעט רעד ןטנעמילּפמָאק טכַאמ
 טכַאמ ,לדיימ-הלכ ַא טרעו רעטכָאט יד ןוא טלַא טרעוו עמַאמ יד זַא
 זיא'ס .,רעטכָאט יד טניימ ןעמ ןוא ןעמַאמ רעד ןטנעמילּפמָאק ןעמ

 ...טינ לָאמנייק ךיז טקידנע סָאװ דָאהַארַאק ַא
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 ױדיא יו טסדער וד ?טימרעד וטסניימ ןעמעו רעבָא ,ָאי --
 ...טסטלָאװ וד יו ...טלָאװ

 ןענערָאװ וצ רָאנ ןיימ ךיא .טינ םענייק ,ךעלטנגייא ,ןיימ ךיא ---
 ןָא טסמענ .ןשטנעמ קינײװ טסנעק .טינעג טינ טסיב וד לייוו ,ךיד

 תואיצמ עכלעזַא ,ַאינָאס ,טינ ףיוק ,ןטנַאילירב רַאפ ךעלזעלג ענעשַארג

 וד ןוא ןדניוװשרַאפ ןלעװ רעלדנעה:טנעמיד עשלַאפ יד .סָאג רעד ףיוא

 ,טרַאנעגּפָא ןוא םערָא ןביילב טסעוו

 רעד זַא ,ךיז ןגָאלק ןעמונעג .ןרָאװעג דימ לָאמַאטימ זיא ָאינָאס

 יז ואוו ןטרָאד ,ווָאקלַא ןיא ךיז וצ קעװַא זיא ןוא ,ייוו ריא טוט ּפָאק

 .רעביא ךיז טוט

 זיא ןוא סעציײלּפ עדייב טימ ןָאטעג ביוה ַא טכייל טָאה ןירב דיוד

 םיא ייב טָאה טכַאדרַאפ ןקירעביא ןייק ,רעטכַארטרַאפ ַא ןציז ןבילבעג

 ױרפ עכעלטינשכרוד ַא .ןפורעגסױרַא טינ טייקדימ עכעלצולּפ ריא

 .לָאמ ןייא ףיוא ןגָארטרַאפ טינ ןעקנַאדעג עיצרָאּפ עסיורגרוצ ַא ןעק

 !יז לָאז ָאט ...ןעיײדרַאפ ,ןטכַארטוצרעביא טייצ ןזָאל ריא ףרַאד ןעמ

 ?ןגעווטסעדנופ סָאװ ...ןגעווטסעדנופ ןוא

 לזניּפ ןרַאפ טּפַאכעג ךיז רע טָאה ,ןטכַארט טינ ליפוצ ןיילַא ידכ

 טינ ןענייז טונימ ייווצ ןייק רעבָא ,ןטעברַא ןעמונעג קיסיילפ ןוא
 -ייו ענעי ןופ רענייא ,ןייוועג ליטש ַא טרעהרעד טָאה רע ןוא רעבירַא
 ַאזַא ,טפיורשעצ ייז ייב ןענייז ןורענ יד ןעו .,ןענייוועג עשירעב

 ןופ ןעשזמושז עטייוו סָאד יװ ,ןָאטָאנָאמ עלעסיב ַא ךיז טיצ ןייוועג
 ...יז טגָאנ רע ןוא ץענ ןיא ןיּפש ַא וצ ןלַאפעגנײרַא זיא סָאװ גילפ ַא

 טַאלַאכ-סטעברַא םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ךיילג טָאה ןירב דיוד

 ריא ףיױא טגיל יז יװ יז רע טָאה ןענופעג .בייוו ןייז וצ ןפָאלעג ןוא
 ןעמונעג יז טָאה רע .טעּפילכ ןוא ,סנּפָאקוצ םוצ טכיזעג ןטימ ,עקטעשוק

 רע יו ,ןסױטשעגּפָא טינ םיא טָאה יז ןוא .יז ןטעברעביא ןוא ןטעלג
 -מורַא ןײלַא יז טָאה גנילצולּפ רָאג ןוא ,טכירעג הליחתכל ךיז טָאה

 ,עדייב טימ ךָאנרעד ,םערָא ןייא טימ רעירפ ,זדלַאה ןייז טּפַאכעג
 טכוזעג םיא ייב טלָאװ יז יו ,טנייוװעג ןוא םיא וצ ךיז טעילוטעג

 ,גנוטער

 וצ טרעהעגפיוא טינ רע טָאה ..3 ריד טימ זיא סָאװ ---
 ,רע טָאה טליפעג םערָאװ .רעפטנע ןַא ףיוא טרַאװעג טינ ןוא יז ןטעלג
 יז ןבָאה טיזַארַאּפ-החּפשמ םעד ןגעוו רעטרעוו ענעגייא ענייז עקַאט זַא

 ...טרעי סע ןוא גייט ןיא ןפרָאװעגנײרַא רע טָאה ןווייה ,ןעמונעצ ױזַא

 ! סָאד לָאז
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 לָאמ סָאד ןיא םולש וצ גירק-עילימַאפ ַאזַא ןופ גנַאגרעביא רעד

 ,עטבילעג ַא ןעניפעג-קירוצ יו ןעוועג זיא'ס ,טנַאקיּפ ןוא קידנריר ןעוועג
 עקידמערוטש עטשרע יד ןעוו ןוא .ןריולרַאפ יז טָאה ןעמ יו םעדכָאנ
 עג ַא ,ןירב טָאה ,קעװַא זיא ןלעז עטקנעבעגסיוא ייווצ ןופ טפַאשנדייל
 -עג קיסַאּפש-בלַאה טסנרעיבלַאה ןוא ןַאינָאס ןעמונעגמורַא ,רעטקיטעז

 ןטלָאװ בייוו ןוא ןַאמ ןשיוצ ןעיירעגירק ערעלוגער יד ןעוו זַא ,טגָאז

 םעד ןשירפּפָא ידכ ,ןדניפרעד טפרַאדעג ייז ןעמ טלָאװ ,טריטסיזקע טינ
 ןצנַאגניא ,ןרערט ןוא םערוטש ןָא ,טלָאװ ןטרָאג רעקיבײא סטָאג .ןדעדג
 . ..ןרָאװעג טקלעוװרַאּפ

 ןעיירעגירק יד .גנוניימ רעדנַא ןַא טַאהעג ַאינָאס טָאה םעד ןופ ךיוא
 ןעגנוקרעמַאב ענייז ןופ .טרעטייװרעד רעמ ןוא רעמ ץלַא יז ןבָאה

 ןיא ,עיינ ריא רעבירַא ןליורעדיו טימ טגָארט רע זַא ,ןעזעג יז טָאה
 יז סָאװ ,רעטכיזעג יד זַא : טסנוק ענעטקַאװעגסױא רָאי ןבלַאהטרעדנָא

 טימ טרימשַאב ןוא ןטינשעגסיוא ןָאטרַאק ןופ יװ סיוא םיא ןעעז טלָאמ
 עקיברַאפ יװ -- ּפעק ענעלָאװשעג יד ףיױא רָאה ערעטיש יד :לכלעג
 -- דרעפ יד ןוא ,עטַאװ-ןזייא עכעלטיור יו --- ןרעייפ יד :ךעלעמעק
 ,טקידײלַאב יז טָאה סָאד ...סיפדקָאז עטּפָאטשעגסױא טימ ץעק יו
 טגײלעג ךיז טָאה טייקדימ ַא .רעװַאשז יו ,טכַאנ ןוא גָאט ןסעגעג

 .ןגיוא יד רעטנוא סעורק עױלב-ץרַאוװש ןוא טכיזעג םענייש ריא ףיוא

 ,טייקטבילרַאפ רעכעלצולּפ ןייז טימ טמערוטשעג יז טָאה רע ןעוו ןוא

 . םיא וצ טדערעג ןזַאטסקע עטסערג ענייז ןיא ;שיטַאּפַא ןעוועג יז זיא
 ,ןרָאװעג רעייט טייצ עטצעל יד זיא זירַאּפ ןיא ןבעל סָאד זַא ,םעד ןגעוו
 סיוא טייג קנַאב ןיא טלעג סָאד זַא ,דיילק יײנ ַא ןכַאמ ךיז זומ יז זַא
 וצ .ןרָאװעג טשינרָאג ךיוא לייוורעד זיא רענעלּפ ,סנירב ,ענייז ןופ ןוא
 -ליב ןפיוקרַאפ סָאד ןוא ,וצ רֶע טגייל טכַאמ רע סָאװ ןעגנולעטשסיוא יד
 רעסַאװ ףיוא םיוק טקעלק ,רעלטימרַאפ ַא ןָא ,ןטפעשעג-טסנוק יד ןיא רעד
 | | ...עשַאק וצ

 יד ןיא ,םיא ןעדַאי שיאַאזָארּפ ַאזַא ,תונעט עקידעכָאװ עכלעזַא
 ,טכודעג ךיז טָאה םיא .טציירעג קידארומ םיא ןבָאה ,ןטנעמָאמ עטסייה
 טימ ,טפַאשנדיײל ןייז ןרינַאפָארּפ וצ ידכ ,ענשימוא סָאד טוט יז זַא
 :ןעגנירּפשפיוא רע טגעלפ רעטכָאקעצ ַא ...רעייפ ןייז ןשעל עטָאלב

 -רַאה סקַאמ ןופ רשפא ? סָאד וטסדער רעלטימרַאפ עכלעוו ןופ ---
 ? טרָאס סעקווַאק

 םיא טימ ןעמוק רעלָאמ ערעדנַא ? סָאװ זיא םיא ןופ זַא ןוא ---
 / ...וצ טינ ןגייל .סיוא טוג רעײז
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 יד יו ,דיילק יינ ַא יו טרעהעגנָא רעקידעכָאװ ךָאנ ךיז טָאה סָאד

 ןירב דױד טפיול עמַאשזדיּפ ןייא ןיא ...ןטקודָארּפ ףיוא טייקרעייט

 .טעברַא רעטסיינ ןייז וצ ךיז טּפַאכ ןוא עילעטַא ןיא ךיז וצ ּפָארַא

 טצנַאטעצ ךיז טָאה טייקטציירעג ןוא גנודמערפּפָא ןופ לווייט רעד

 זיא .טינ םיא טימ יז טדער געט ענעצנַאג .קלָאפ רָאּפ סָאד ןשיווצ

 ,הנוק ַא ףיױא רעדָא ,טסַאג ַא ףױא טרַאװ ןירב ןעוו טלָאמעד דָארג

 סָאד טקַאּפרַאפ ,רעדליב עקיטרַאפ עריא ןופ ענייא ַאינָאס טמענ

 קידנזָאלרעביא ,קעװַא ךיז טימ סָאד טגָארט ןוא ןענָאטרַאק ייווצ ןשיווצ

 ײז רע לָאז ,טסעג ענייז רַאפ ייט ןכַאמ רע לָאז ,ןײלַא ןַאמ םעד

 ...טינ ךיז טשימ יז .יז יװ ןפיוקרַאפ רעסעב רעע לָאז ,ןריזומַא

 זיא ,ריא רעטניה ָאד טקעטש רעצעמע זַא ,טכַאדרַאפ רעטייוו רעד

 -עג וליפַא םיא ךיז טָאה טייצ עטצעל יד ,רעטלוב ןרָאװעג ןענירב ייב

 טוט סָאד .רעטרעוו ענעגייא עריא טימ טינ טדער יז זַא ,ןטכוד ןעמונ !

 קישטיווק עלעסיב ַא .לרעטַאעטיץניװָארּפ ַא ןופ רָאילפוס ןימ.ַא ריא רַאפ

 םענעשָארדעגסױא ןַא ןופ טנעייל רענעי . . .רעכיז-טינ עלעסיב ַא ןוא

 טכַאמ יז ,ריא טניד רעהעג ריא יו םעד טול ,ךָאנ טגָאז יז ןוא טסקעט

 לסיב ַא טימ םורַא ךיז טקוק ןוא ,ךיז טרזחרעביא ןוא ןתועט לָאמטפָא

 ןייא ןופ טײטשַאב סָאװ ,"םוקילבוּפ, סָאד יצ ,ןגױא ענעקָארשעצ

 | .+.טקרעמַאב טינ סָאד טָאה ,ןַא מ  ןקיצנייא

 טדנעוועג ןירב דיוד ךיז טָאה ,טכַאדרַאפ ןייז ןרילָארטנָאק וצ ידכ

 "םָאד; עפַאק ןופ סעדנַארעוװו יד ףיוא ,ןטרָאד .סַאנרַאּפנָאמ רַאוװלוב םוצ

 .לַאנרושז רעקידעבעל ַא טײרּפשרַאפ ךעלגעט-גָאט טרעוו "דנָאטָאר,, ןוא

 ןעניפעגסױרַא ןוא ןרעיוא ןבָאה רָאנ זומ ןעמ ,ץלַא ןעמ טסייוו ןטרָאד

 / .ףרַאד ןעמ סָאװ

 טימ טנגעגַאב סעדנַארעװ ענעי ףיוא םיא ןעמ טָאה הליחתכל

 ,סָאד טמוק יװ '? ןרָאװעג רעסעב ךיוא טסיב ,ױזַא ,ױזַא : עלעכיימש ַא

 סָאװ ,?גנופַאש, ריד ייב זיא טייצ סָאװ ,טסיב וד יו טעקסַא ַאזַא סָאװ

 םענייק טסזָאל ןוא ןסָאלשעגּפָא ךיז וטסטלַאה גָאטימכָאנ רעגײזַא ריפ זיב

 רעזדנוא ףיוא םורַא גָאטײב טסלטב וד סָאװ סָאד טמוק יװ ,ןײרַא טינ

 לָאמעלַא טינ ןעק ןעמ זַא ,ןױש וטסעז ? עירָאטירעט רעשירענייגיצ

 .רעקרַאטש זיא ,עה-עה ,עימעהָאב יד !עימעהָאב רעד ןגעק ןייג

 ..+ ריא וצ ןעמוק ןדלעה-עילעטַא עלַא

 ןוא ןּפיל יד ףיוא עלעכיימש ןעװערַאּפ ַא טימ טרעפטנעעג טָאה רע

 זַא ,טליפעג טָאה רע .טריװרעסבָא ףרַאש ןבָאה ענייז ןגיוא עניורב יד

 טליפעג רע טָאה עלהמקנ ענעטלַאהַאב ַא .טינ יז ןגָאזרעד סָאװ סעּפע

 "רעביא רעייז ןיא ,םיא טימ ךיז ןצייר ןקיטומטוג טשרמולכ רעייז ןיא
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 יד טָא ןיא ןבילקעגרעדנַאנופ ךיז רע טָאה זייווכעלסיב .ךיז ןקוק

 -םיוא רעקינייװ-רעמ ךיז ןבָאה ןטכַאדרַאפ ענייז ןוא סנכייצ עטרירפיש
 ,ע קוו ַא ק ר ַא ה ןיא ,יורפ ןייז ,ןַאינָאס ןופ רָאילפוס רעד : טרעלקעג

 טימ ןטענָאס קיצנַאװצ-ןוא ףניפ ןופ רעטכיד רעטקיטעּפשרַאפ רעד
 םיא טָאה יז ןכלעוו ,עקוװַאקרַאה רעבלעז רעד : סעיצַארטסוליא קיסיירד

 ,עקװַאקרַאה ,רע זַא ,יירעגירק ַא תעשב ,טרידנעמָאקער לָאמנייא ןיוש

 ןפלָאהעג ןעק ןעמ ןכלעוו ןופ ,רעלטימרַאפ רעד סָאד זיא ,סָאד טסייה

 ףיוא רעייטשוצ ןבָאה ןוא דיילק קירעביא ןַא ףיוא ןענידרַאפ : ןרעוו

 .תורקי

 ,םיא טימ ךיז טפערט ַאינָאס זַא ,טסואוורעד ךיוא ךיז טָאה ןירב
 ,"עדנַאטָאר, רעקידרעביאנגעקטנַא רעד ןיא רעדָא ,"םָאד, ןיא ָאד טינ

 ןקיטיײיז א ןיא ,ףױהנַאב רעסַאנרַאּפנָאמ ןבעל ,ּפָארַא רעטייוו רָאנ
 .רעטמיטשַאב ַא טינ זיא טרָא רעקיזָאד רעד ךיוא רָאנ ,עפַאק םעניילק
 תומשנ עקידנרעדנַאװ ייווצ יו .טקנוּפ ףערט םעד לָאמעלַא ןטייב ייז
 לָאמַא ,ןרַאװלוב עסיורג יד ףיױא לָאמַא ,ָאד לָאמַא ייז ןעמ טפערט

 | ,רטרַאמנָאמ ןפיוא

 ךיז טָאה יז ןעוו ןוא ..,ןטלַאהעגסױא טינ רעמ ןירב סָאד טָאה |

 ריא רע טָאה ,םײהַא טרעקעגמוא ,ךעלנייוועג יו רעטעּפש ,לָאמנייא
 טלָאװ יז יו ױזַא . ..,ױזַא ןריפפיוא ןָא ךיז טביוה יז זַא ,ןפרָאוװעגרָאֿפ

 ...ןדלוד טינ רעטייו סָאד טעװ רע .לעטָאה ַא ןיא טניואוועג ָאד

 ,לגיוצ ַא יו ,טעב םוצ :קירוצ ןבעגעג ןוא ןגיװשרַאֿפ טינ יז טָאה
 | ,?ןדניבוצ רשפא יז רע ליוו

 ,רעטקַארַאכ ןפרַאש ץנַאג ַא ןעמונעגנָא יירעגירק יד טָאה טציא|
 ןעו יו ,שינעיירשפיואיגָאטײװ טימ ןוא האנש ןופ שימעגייב ַא טימ
 ןגיוארעניה יד ףיוא ןטָארטעגנָא רעווש טלָאװ ןטייווצ םעד רענייא
 .ןעוועג סָאד זיא ןכייצ רעטכעלש ַא
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 ןפָא ץנַאג ןיוש םיא יז טָאה יירעגירק רעקידרעטייו ַא תעשב
 ,ןירב דױד ןַאמ רענעגייא ריא ,רע זַא ,ןפרָאװעגרָאפ ,שיניצ טעמכ
 ַאזַא סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,ַאינָאס ,יז סָאװ ,טינ ריא טניגרַאפ

 רעטשרע רעד יז טָאה רע זַא ,זיא תמא .,טנַאלַאט רענעכָארּפשעגסױא
 סע זַא ,טניימעג ,רעבָא ,טָאה רע .יײרעלָאמ ןופ געוו ןפיוא טריפעגסיױרַא
 ןציז רעמ סָאװ לָאז *דניק סָאד, ידּכ ,ַאזַא ליּפש ַא ןייז רָאנ טעוװ

 ,טסנרע רעסיורג-וצ ַא ,טסנרע ןַא ךיז טָאה ןזָאלעגסיױא רָאנ .בוטש ןיא
"= 
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 ןוא לויט םעד ןפורעגסױרַא טָאה ןיילַא רע ....ןדירפוצ טינ רע זיא

 ןרעכיור-ךיורייוו םוש ןייק ןוא "לארשי-עמש.; ןייק .ךיז ןקָארשרעד ןײלַא
 קירוצ טינ רעמ טייג לייט רעד .ןפלעה טינ טציא ןיוש םיא טעוו

 | ,ןײרַא ךָאל ןיא
 םזילָאבמיס ריא זַא ,שינערעהוצנָא ןבעגעג ַאינָאס טָאה ךָאנ ןוא

 עטנעקרענָא-טינ ענטסימוא ,עיינ ןענייז סעיזַאטנַאפ עקיברַאפ עריא ןוא

 רעדָא ,טרעהעג ,ןירב דיוד ,רע רעכלעוו וצ ,"לוש עטלַא; יד ..,ןגעוו

 טינ ןגעוו עיינ יד ליוו ,ךיז טסייר רע רעכלעוו וצ :טגָאזעג רעקיטכיר

 -כיל ַא ,"םזיציסַאלק, ,עדייז-רעטלע ריא ןוא עימעדַאקַא יד .,ןייטשרַאפ
 טלעוװו יד טכַאמעג עילַאק לָאמעלַא ןבָאה ,ןבָאה רע לָאז ןדעדױג ןקיט
 "רעד םורַא ױזַא ןוא עיצקודָארּפךסַאמ ןופ ןלוש ןפַאשעג ,טסנוק ןופ

 טּפױהרעביא ןענייז טסנוק ןופ "ןלוש; .טעטילַאניגירָא עדעי טקיטש
 ןייק טינ סָאד ןיא ,ןכַאמכָאנ ךַאז ַא ןעק ןעמ דלַאביװ ,טקיטכעדרַאּפ

 ...ןכַאמכָאנ טינ טּפיױהרעביא ןעמ ןעק טעטילַאניגירָא ,טסנוק עתמא

 -1ײרַא עדמערפ טימ ,ןָאפָאמַארג ַא יו טּפַאלקעג םיא ייב טָאה סע

 ייברעד ךיז טָאה יז ,ןטַאלּפ-דרָאקער ענעגנוזעגניירַא ןוא עטדערעג
 ןלָאמש ןטַאלג ריא רעביא זיא לשטיינק ןייק ,טגנעוטשעגנָא טינ וליפַא

 ןיא ,עכלעזַא ןופ הרוש עטשרעטנוא יד ,ןפָאלעגרעבירַא טינ ןרעטש

 ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ןעוועג זיא סעקילּפער ,ענעפרָאװעג םינּפ סנירב

 ,ןעוועג זיא ךעלדנעטשרַאפטסבלעז .ןרָאװעג טגָאזרעד טינ זיא'ס שטָאכ
 ןוא טכיל ןיא ןשינעטנעק ערעגָאמ ץנַאג עריא טימ ,ןירב ַאינָאס ,יז זַא

 ןפיוא ןברַאפ עטרעּפמולעגמוא ןוא סעיניל עקידהנושמ עריא טימ ,ןטָאש

 ןריובעג זיא סָאװ ,ןטעטילַאניגירָא עקיזָאד יד ןופ ענייא זיא ,טנווייל

 ,םזיציסַאלק-רעטָאפ ןָא ןוא עימעדַאקַא-רעטומ ןָא ,ןײלַא ךיז ןופ ןרָאװעג
 ,רעריא ןַאמ רעד רעבָא .ןגױלפעגסױרַא טסייג רעקילײײה ַא יו רָאנ
 יז ןרימשרַאפ וצ ,ןשינעדיירסיוא יילרעלכ טכוז ,לוש רעטלַא רעד ןופ

 רעסעב ןלָאז טנַאלַאט רעקידכעבענ ןייז ןוא רע ידכ ,שוט ןשיזעניכ טימ

 . ..ןטכיול
 -טינ ַא וצ יו ריא וצ ןדייר טוװאורּפעג ןירב ךָאנ טָאה --- ,ַאינָאס ---

 וד סָאװ סָאד -- ,רעטסעװש רערעגניי רענזירּפַאק ,רענעסקַאװרעד
 ענעמונעגנָא ןוא סמוירעטירק עשלַאפ ענעי ןופ זיא ,טגָאזעג ָאד טסָאה
 טנעצָארּפ רעסיוועג ַא טשימעגוצ ןוויכ א טימ טרעוו סע עכלעוו וצ ,סנגיל

 רַאפ ,תמא ןַא יו ןעזסיוא ןוא ןצנַאלג לסיב ַא לָאז סע ידכ ,טייהראוו
 ןשימ ייז :סרָאטַאקיפיסלַאפ עלַא ןעוט ױזַא . ...ךעלריטַאנ ,ןענַאפָארּפ
 ןעזסיוא לָאז סע ידכ ,זדנָארב וצ דלָאגניג עילָאד עניילק ץנַאג ַא וצ

 םינתח עמערָא .ץלעמשעג ַאזַא טסייה *עקעבמָאט,  .דלָאג "יו ױזַא;
1 
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 --- תולכ עמערָא ןוא ,סרעגייז ענעקעבמָאט עכלעזַא הנותח רעד וצ ןעמוקַאב
 דלָאג-שלַאפ ַאזַא זַא ,סָאד זיא טנַאסערעטניא .ןדנַאב-זדלַאה ענעקעבמָאט

 עטריציפיסלַאפ יװ יױזַא ,סָאד טסייה *דלָאגײנ; ."יינ,; ךיוא טסייה
 "ףייבע יד זַא ,ַאינָאס ,ךיא ןיב רעכיז ןוא ...?טסנוק-יינ, טסייה טסנוק
 ,..ריד טינ ךױא ןרעהעג ענייד לעטרעוו

 ? ןעמעוו רָאנ ---
 עג ,ןעקנַאדעג עװָאברַאקס ענעבירשרַאפ יד טימ ,ןטַאלּפ יד ---

 | ...סַאנרַאּפנַאמ ןפיוא ןצעמע ייב ךיז ןעניפ

 ןפָאלטנַא זיא יז ןעוו ,טלָאמעד יװ ,ץנוּפ יוװ ןרָאװעג טור זיא יז
 טָאה סע יװ ,דנורג םוש ןָא ,ןטרָאד טנייוװעג ןוא ווָאקלַא ןיא ךיז וצ

 רעריא ןַאמ רעד זַא ,רעטציא יז טָאה טליפרעד ...ןעזסיוא טלָאזעג
 .ןקידיײלַאב טינ יז ליוו רע רָאנ ,סױרַא טגָאז רע יו רעמ סעּפע טסייוו
 װָאקלַא ןיא ךיז וצ קעװַא רעדיוװ זיא ןוא ןרָאװעג זגורב רעדיוװ יז זיא
 ןיוש יז טָאה לָאמ סָאד רָאנ .עקטעשוק ריא ףיוא ךיז ןגיוצעגסיוא ןוא
 טנעה יד ,ןגעלעג יז זיא ןגיוא ענעסירעגפיוא ענעקורט טימ .טנייװעג טינ

 -- טקנוּפ ןייא ןיא טקוקעג תונשקע טימ ןוא ּפָאק ןרעטניה ןפרָאװרַאפ

 ןירב ךיוא ןוא .טיפוס ןטכלַאקעג טינ גנַאל ןיוש ,ןלעקנוט-בלַאה ןפיוא

 ןגיל ױזַא יז ןזָאלעג ,ןפָאלעגכָאנ טינ ריא זיא רע .טנשקערַאפ ךיז טָאה
 ,טעברַא ןייז ןָאטעג ןוא טסולעג ץרַאה ריא ליפיוו

 ןענעק לָאז יז רוטַאנ עצלָאטשױצ ַא ןעװעג רעבָא זיא ַאינָאס
 םיא יז טָאה .ָאי סָאד --- ןעמענּפָא טפַארק טימ ,ןענלזג ,טָא ...ןענעבנג
 ןעמ יו ,תומדקה םוש ןָא ןוא טרעלקרעד ןּפָא ץנַאג ייט-טנװָא ןתעשב
 :סעומש םענעסירעגרעביא ןַא עלייוו ןייא ףיוא ןָא טּפינק

 רַאפרעד טינ ןוא .עװַאקרַאה סקַאמ טימ ךיז ןגעגַאב ךיא ,ָאי ---
 ןבעל לייוו רָאנ ,רשפא טסניימ וד יװ ,טבילרַאפ םיא ןיא ןיב ךיא לייוו
 טרָאװ ךעלדניירפ ַא ךיא רעה םיא ןופ לייוו ,סיוא ךיז ךיא ור םיא
 ךיא סָאװ ,סָאד ּפָא טצַאש ןוא ךימ טייטשרַאפ רע לייוו ,ןירעלָאמ סלַא
 . ..ןצַאשּפָא טינ טסליוו ןוא ןייטשרַאפ טינ טסליוװ וד סָאװ סָאד ,םיא זייוו

 חרוחס עטעבנגעג --- ,קיטומרעװש ,ןירב דיוד טכַאמ -- ,ָאי ---
 . ..רעקיליב לָאמעלַא זיא

 ...ןַאמ רעכעלרע ןַא זיא רע ---

 עדמערפ .טינ ךָאד רע זיא רעלָאמ ַא ןײלַא רָאנ .סיוועג ---
 ? םיא סָאד טרַא סָאװ ! ןעייוו-טרובעג

 .םיא טימ ךיז טנכער ןעמ .טרָאפ רע טייטשרַאפ יײרעלָאמ רעבָא ---
 טינ ןוא .ןעמיווש יײטשרַאפ ךיא יװ יירעלָאמ טייטשרַאפ רע ---

 "כרוד טפַאשנגייא ןייז טימ רָאנ ,גנוניימ ןייז טימ ךיז טנכער ןעמ
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 ןייז וצ קיאעפ ןענייז עלַא טינ .ןפיוקרַאפ ןוא רעכעל עלַא ןיא ןכירקוצ

 (*,..*ָאלמַאק, ַא
 ,קיטכיזרעפייא טסיב וד .ןיוש עז ךיא ---

 ךיא ךאמ ,ןייז טינ סָאד לָאז ךיא ידכ ,ױזַא טסגָאז וד ביוא ---

 ןופ ּפָא ךיז ןגָאז סָאװ ,ענעי ןופ טינ ןיב ךיא זַא ,םַאזקרעמפיוא ךיד

 ןכַאז עסיז ביל ןײלַא בָאה ךיא .רַאנ ַא רַאפ ןעמש וצ טינ ידכ ,קינָאה

 סָאד ןבָאה עכלעוו ,עקשטעגולק יד ןזָאלרעביא טינ קלח ןיימ לעװ ןוא
 | ...טכַארטעגסיױא

 רעפיט רָאנ ,טרעפטנעעג טינ ,ןָאטעג לכיימש ַא ךַאװש טָאה יז

 .טָאה רע .טײקנסָאלשטנַא ןעזרעד ןוא ןגיוא יד ןיא םיא טקוקעגנײרַא

 ןּפיל עסייה טימ ןלַאפעגוצ ןזיא ןוא קוק ןקידנשרָאפ ריא טּפַאכרעד

 ; טנַאה ריא וצ

 תמא זיא סע סָאװ ןסיוו וצ גולק גונעג טסיב וד ,ַאינָאס --

 ,..טינ רָאג ריד ךיא גָאז רעמ .טינ סָאװ ןוא

 טָאה יז ,דנַאנַאכָאנ געט רָאּפ ַא קיטעמוא ןעוועג ךָאנרעד זיא ןירב =

 ןיוש טָאה רעכלעוו ,רעד רָאנ ...טכַארטעגכָאנ ,טַאהעג תונמחר םיא ףיוא

 ,רעטקַארַאכ ןכַאװש ַא טָאה ןוא םויּפָא טכוזרַאפ לָאמייװצ ןוא לָאמנייא
 טקנעברַאפ רעדיוו ךיז טָאה ַאינָאס .ןרעקמוא םס םוצ ןיוש ךיז טעװ
 ןעמונעג רעדיוו ןוא רענעק-טסנוק םענערָאפעגּפָא םעד ןופ תופינח יד ךָאנ

 ,ךיז טָאה ןירב ןעו ,ןהעש ענעי ןיא דָארג ןוא ,בוטש ןופ ןדניוװשרַאפ
 ,טײהנזעװנָא ןוא ףליה ריא ןיא טקיטיינעג ,לָאמעלַא יװ רעמ
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 זיב ןטרַאװ וצ טינ קיטיינ לָאמטפָא זיא ,רַאפעג ַא ןפמעקַאב וצ ידכ

 םעד ...געװו םעד ריא ןדײנשּפָא ןוא ןגעקַא ריא ןייג רָאנ ,טמוק יז
 ןסָאלשַאב טָאה רע ןעוו ןירב דיוד טכַאמעג ךיוא טָאה ךוזרָאפ ןקיזָאד

 רעסעב ללכב זיא סע .עילעטַא ןיא ךיז וצ רע צ ע ה םעד ןדַאלוצנייא

 רע סָאװ ןרעה ,טלדנַאה רע ױזַא יװ ןעז ,ןגיוא יד רַאפ אנוש ַא ןבָאה וצ
 ןימעג יו .ןרעױט רעטניה ואווץעגרע םיא ןבָאה וצ רעדייא ,טגָאז

 םעד טינ ,רעטיר םעד ןליּפש ךעלטנפע רע ליוװ ,ןייז טינ לָאז אנוש ַא
 / ...ריוכט

 ַא ןלַאפ ןזָאלעג ,תיב-םולש ןצרוק ַא תעשב לָאמניײא ,רע טָאה

 טרָאװ יינ ַא ןרעהוצסיוא טיירג לָאמעלַא זיא ,ןירב ,רע . ..זַא ,טרָאװ

 .תורותפ עקיליּב ןופ רעכַאמ-עמַאלקער ןוא רעפיוקרַאפ-ןסַאג ַא (*
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 טלַאה ,ןירב ,רע זַא ,טכערעג ,ַאינָאס ,יז זיא רשפא ןוא .טסנוק ןגעוו
 יד סיוא טדיימ ,דירַאי רעסַאנרַאּפנָאמ ןצנַאג םעד ןופ טייז רעד ןָא ךיז
 רע זַא ,טגָאז ןעמ .ןעװַאקרַאה סקַאמ ..,לשמל ,רעלטימרַאפ-טסנוק
 ,ןָאטפױא סעּפע רע ןעק ,ליוו רע זַא ןוא ןעגנודניברַאפ ךס ַא עקַאט טָאה
 ,..ףיוקרַאפ םעד ןכַאמ וצ רעטכייל ,םיא ךרוד ,ןעגנילעג רשפא טעװ
 | ? יז טניימ יו

 ,..טגלָאפעג רעירפ ריא רע טלָאװ יַאװלה ? טניימ יז סָאװ --
 ,רע סָאװ ,ןעגנַאגרעד ןיוש זיא עקוװַאקרַאה סקַאמ יצ ,טינ יז טסיײו טציא
 | | ...םיא ןופ טלַאה ,ןירב

 ןדַאלניײא םיא יז ןעק ,ליװ יז בוא ,.!ןטלַאה סָאװ ,ךַא --
 טינ םיא טעװ ןעמ .גָאטימכָאנ ַא ןעגנערברַאפ ןעמוק רע לָאז ,אברדַא
 ....ןסעפיוא

  ןָאטעגנָא םעדכָאנ ךיילג טָאה יז .ןרָאװעג רעקידעבעל זיא ַאינָאס
 ןפיױא קעװַא ,ןפיל עטיױר ךיוא ױזַא יד טברַאפעגנָא ,עלעטיח יינ ריא
 -ןוא-ריפ עצנַאג ןופ רעטכיד םעד טימ טדערעגרעביא ןוא סַאנרַאּפנָאמ
 ,רעלטסניק עגנוי ןופ רעגרָאזרַאפ ןטימ ןוא רעדיל עטרירטסוליא קיצנַאװצ

 ץיּפש ןּפמעט ןטימ ןָאטעג יצ ַא ץַאר ַא יװ טָאה עקװַאקרַאה סקַאמ
 ענימ ַא טכַאמעג ,ןּפיל יד טימ ןָאטעג לּפַאצ ַא ,זָאנ רעכיילב ןייז ןופ
 ,ןעיעבעלּפ וצ ּפָארַא ךיז טזָאל סָאװ ,טַארקָאטסירַא םענעריובעג ַא ןופ
 רענעסיברַאפ רעד .ךוזַאב ַאזַא ףיוא ןעגנַאגעגנייא ןגעווטסעדנופ זיא ןוא
 -קעװַא טינ ןעמ ןעק ןוחצנ ַאזַא .ןדַאלעגנייא םיא טָאה ןיילַא ןירב דיוד
 | הי ...טנַאה רעד טימ ןכַאמ

 ןעו ,לָאמניא רע טָאה עילעטַא רעד ןופ ריט ןיא טּפַאלקעגנָא
 ןעװ טייצ ַא ןיא :טסיײה סָאד .טכירעג טינ םיא ףיוא ךיז טָאה ןעמ
 סָאד טָאה ...רעגײזַא ריפ רַאפ -- ףיוא טינ ,סנטסיימ ,טמענ ןירב
 ןצ ידכ --- ענשימוא ? ןרעגמוא יצ ענשימוא ןָאטעג רענעק-טסנוק רעד
 רע זיא רעדָא !ןטייהנױאװעג סנירב טצַאש רע גנירג יװ ןענָאטַאב
 סַאנרַאּפנָאמ ןופ עימעהָאב יד יװ ױזַא ,יוזַא"םתס ,קילעפוצ ןעמוקעג
 סָאװ ןסיוו וצ ,טונימ רעטשרע רעד ןיא ,ןעועג רעש ? גהונ ךיז זיא
 ,לשילעּפַאק-יברעד ןטרַאה ןייז רעטנוא ייברעד טגָארט רע תונווכ ַארַאפ
 .רעייז םיא ןוא ליּפש םוצ ענימ עטוג ַא טכַאמעג רעבָא טָאה ןירב
 רעייז ןָאטעגנָא ןעוועג ,בגַא ,זיא עקוװַאקרַאה .ןעמונעגפיוא ךעלפעה
 -ַאפעג ןגָארטעג רע טָאה ,לשוילעּפַאק ןטרַאה םעד רעסיוא ,טנַאגעלע
 עלעקער-טיזיוװ ןצרַאװש ַא ,ךעלעכיש עטריקַאל ,ךעלזיוה עטעקס
 ןזָאלבעגנָא ןעװעג זיא סּפינש-רעלטסניק רעד .סעמשַאט טימ
 ,ךַױא -- ןקַאב עכעלױלב יד :טרעדוּפעגנָא -- זָאנ עגנַאל יד ןוא
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 יטינ םוצ ךיז טײרגעג .טריזַאר ךיז רע טָאה ,סיוא טזייוו ,טשרעקָא

 עשירפ סָאד םי טָאה ןח ליפ רעיײז ,תמא ...טיזיוו ןכעלנייוועג

 רעטלוב ךיז טָאה סע ,טרעקרַאפ .ןבעגעגוצ טינ ךיז ןרעדוּפ ןוא ןריזַאר

 "עטס יד ,זָאנ ןטייז עדייב ןופ ןשטייגק עגנַאל עקידרעבַאלש יד טכַאמעג

 ףיוא ןסָאגעגסױא זיא סָאװ ,לּפָאטרַאק עטליישעג ןופ טײקסַאלב עלעיצ

 ךיז טָאה סָאװ עלעפוג ַא ןופ םינמיס ץלַא --- טוה רעטנוזעג-טינ ןייז

 טידערק ליפוצ ןעמונעג ,ךָאנ תוחוכ יד טול טינ ןבעל וצ טביולרעד

 ןירב םיא ייב טָאה טָארקנַאב ןבלעז םעד .טָארקנַאב עלעּפַאק ַא זיא ןוא

 םענעדירפוצמוא ןײלַא ךיז טימ ,ןצרַאװש םענעי טיול ךיוא טנעקרעד

 .ןגיוא עסואימ-טינ ,עסיורג יד ןיא קסַאילב

 עקװַאקרַאה סָאװ ,בָאנס ַא ןופ טייקנייפ רענעבירטעגרעביא רעד טימ

 "רעדָאפ יד ןיא ןדנוק ענעמוקעגפיוא ענייז ייב טנרעלעגסיוא ךיז טָאה

 עלעסיב ַא זיא עכלעוו ,ןַאינָאס וצ ןבעגעג"יצ ַא ךיז רע טָאה ,ןרעמיצ

 ,עדנַאלב-ךעלטױר ַא ,עכיוה ַא ,וָאקלַא ריא ןופ סױרַא עטשימעצ ַא

 -עקַאילבעגּפָא יד טנָאטַאב רעמ ךָאנ ,קידנליוו-טינ ,יז טָאה ,עשירפ ַא

 טימ טלעטשעגטסעפ ןירב סָאד טָאה *. ..םה; .טסַאג ריא ןופ טייקטעוו

 ענייז רָאּפ ַא רַאפ סָאװ; :ןצרַאה ןיא טייקנדירפוצ רעטכירעגמוא ןַא

 | "..! רע ןוא יז

 סָאװ ,סעקריקַאל ןציּפש יד ףיוא ךיז ןלעטש סָאד קילדעוו רעבָא

 ןוא ,סקואוו סַאינָאס ןכיירגרעד וצ ידכ ,טלעטשעג ךיז טָאה עקוװַאקרַאה

 רעגניפ ןציּפש סַאינָאס קידנשוק ,טכַאמעג טָאה רע סָאװ םינּפ םעד טיול

 טול ןוא ,ןגיוא עטצָאלגעגסױא טימ ּפַאצ ןקיטשרוד ַא ןופ ענימ ַא ---

 סָאד טָאה ַאינָאס ןכלעוו טימ ,לכיימש ןרַאבקנַאד ןוא ןטשימעצ םעד

 ןעגנַאגרַאפ זיא *ךַאז יד; זַא ,טנעקרעד ךיילג ןירב טָאה ,ןעמונעגפיוא

 "רַאפ טינ ךיוא זיא ןגיוא ענייז ןופ .טניימעג טָאה רע יו ,רעטייוו ליפ

 ,טנַאה רעטייווצ ריא טימ גנוגעװַאב עטכייל סַאינָאס ןרָאװעג ןדנואווש

 יד ןָאט וצ טעלג ַא ןבעגעג יצ ַא קידנליוו-טינ ,ךיז טלָאװ יז יװ סעּפע

 עריא רעביא ןגיוברַאפ טנַאלַאג ױזַא זיא סָאװ עצינליטַאּפ עטַאװעכילּפ

 "בוא סנטײצַאב גנוגעװַאב עקיזָאד יד טָאה יז רָאנ .רעגניפ עטשוקעג

 ... טקירדעגרעט

 לָאמ סָאד .ןבעגעג רעדיוש ַא טכייל ןירב דוד טָאה -- *,..םה;ג

 יייןעזרַאפ :גנוטיידַאב רעדנַא ןַא טַאהעג *םה, רעד ןיוש טָאה

 עקיּפעלקיסיז ןוא גנורעטעגרַאפ רעשלַאפ ןופ ּפמוז ַא *. . .טקיטעּפשרַאפ

 -רַאפ-בלַאה ,עפרַאש ענייז רַאפ טקעלּפטנַא ךיז .טָאה ןטנעמילּפמָאק

 ןקיבײא םעד ןעזרעד רע טָאה ךָאל-לסילש ַא ךרוד יו .ןגיוא עטערומשז
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 -ןטלעז ןכירק ,טנעמַארעּפמעט ןסיוועג ַא ןופ ,רעבייוו ןכלעוו ןופ ,ּפמוז
 ,ךיוא דמעה סָאד --- לָאמטּפָא ,ךעלעכיש יד קידנרילרַאפ טינ ,סױרַא ןעוו

 טכָאקעגפױא ןירב זיא -- ..!קַאב ןיא רָאג ריא ןבעג רשפא,
 רעביא ,רענעקטסנוק רעד ,ןגיובעגנייא ױזַא טייטש רע יו --- ,ןרָאװעג
 לָאז טרָא רעטכייפ ַא זַא -- ַאזַא ןוא .רָאנ שטַאּפ ןייא , .טנַאה סַאינָאס
 , *,.. ןביילב םיא ןופ ָאד

 ! טינ גוט סָאד, ,ןטלַאהעגקירוצ ןײלַא ךיז רע טָאה ,"ךייג ,ןייגע
 - -מרַאב ַא רַאפ --- ןַאינָאס ןוא שודק ַא רַאפ ןכַאמ רָאנ םיא טעװ סָאד
 יז זַא רעכיז יו טעמכ רע זיא ,יז ןעק רע יװ . . .רעטסעוװש רעקיצרעה
 רשפא ןוא ,טיא ןלייה ןײגקעװַא ןוא ךעטרַאפ ןסייוו ַא ןָאטנָא ךיילג טעוװ
 ", ,.ןעמוק טינ קירוצ רעמ ןצנַאגניא

 סעכ ןכעלצולּפ םעד ךיז ןיא ןקיטשרעד וצ ןעגנולעג ןענירב זיא
 -  דוביכ טלעטשעג טָאה רע .ענימ עכעלדניירפ רָאג ַא ןכַאמ ןוא
 ןוא ןסייברַאפ ןייא ןשיווצ ןוא ,ךעלעגיײב-לדנַאמ ןוא ןרעקיל ,עװַאק
 שיינ יד םיא ןזיוועג ,עילעטַא רעד רעביא טסַאג ןייז טריפעגמורַא ןטייווצ
 -בלַאה ,רעדליב עטקידנערַאפ :טנעװ יד ףױא ןטעברַא עטלַא ןוא
 ,עטריציקס ןוא ענעלָאמעג

 ןופ טכיזעג םענעזָאלבעגנָא ןַא עלעּפַאק ַא טכַאמעג טָאה רענעי
 ןַא טימ עלייוורעד רעבָא ךיז טיה רעכלעוו ,ןיבמ ןסיורג ַא רָאג
 רעד רַאפ טײקרַאבקנַאדמוא טימ ןלָאצ טינ ידכ ,גנוניימ רעקיטליגדנע
 ךיז טָאה רע ...סױרַא ָאד םיא טזייו ןעמ עכלעוו ,טפַאשטנײרפ-טסַאג
 -ַאב ַא .לָאמיײװצ ןוא לָאמנייא ,ןַאינָאס סימ טקוקעגרעביא הבנגב רָאנ
 .ןעוועג סָאד זיא טײקשירעכַאלּפָא רעטעיַאטרַאפ ַא טימ עלעקוק רעדנוז
 לטרעפ ַא טימ ,טרעפטנעעגּפָא טסַאג םעד טָאה ַאינָאס ױזַא יו ,םעד ןופ
 ןיא ךָאטש ַא טליפרעד ןירב טָאה ,טביימש לטכַא ןַא טימ ןוא גיוא
 רעדנא ץנַאג ַא ןבָאה עדייב זַא ,ןעוועג רָאלק םיא זיא סע .ןצרַאה
 ...ןלָאמ ?ןטייצ עקיטנייה, ףרַאד ןעמ סָאװ ןוא ױזַא יו ,םעד ןופ גנוניימ
 ןטצימשרַאפ םענעי טַאהעג טָאה עלענימ עטקרעמַאב-םיוק סנדייב ןוא
 ןעוו ,הנותח רעד ךָאנ דלַאב ,לרָאּפ גנוי ַא ןופ קורדסיוא ןטקיטעזעג ןוא
 ,טַאהעג הנותח ןבָאה יז ןובשח סעמעװ ףיוא ,רעטעפ רעטצעזעג רעד
 .רעמיצ-ףָאלש רעייז ,לבעמ עיינ רעייז טכַארטַאב ןוא ןכוזַאב ייז טמוק
 טמוק יװ ...טינ רענייק טסייװ ,ןסייוו ייז סָאו !ןיינ ...יכ"יכ
 ! ןכַאז עכלעזַא ןייטשרַאפ וצ קָאב רעטלַא רעד

 םעד ייב יװ עקַאט ןוא ,טכָאקעגפיוא ץרַאה סנירב טָאה רעדיוו ןוא
 טָאה --- *!ןדלָאי, .סעקוטש עכלעזַא טקרעמַאב רע ןעוו ,רעטעפ ןבלעז
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 ,ןײרַא רעמינּפ עטַאװעשירַאנ יד ןיא ןעיירשוצסיוא טסולגרַאפ םיא ךיז

 רעד טביולעג ,ןיוש ךיא סייוו ,דניצַא טסייוו ריא סָאװ דוס םעד---

 :ו ...רעמ טינ ביוא ,קיסיירד רָאי ַא ,רעטשרעביוא

 רעד ןופ ןרָאװעג דימ ןירב זיא העש ַא טימ רעטעּפש טשרע

 יו טליפעג ךיז טָאה רע .ןגױצעגנָא ךיז ףױא טָאה רע סָאװ ,עקסַאמ

 םוצ ,ןקור ןפיוא אשמ רערעװש ַא טימ ,ףױרַא זיא סָאװ ,רעגערט ַא

 ,רַאפרעד ...ןסָאלשעג ריט עקיטיינ יד ןפָארטעג ןוא שזַאטע ןטעביז

 ןיא טױרב-טנװָא ןסע וצ ןדַאלעגנייא ןדייב יז טָאה עװַאקרַאה ןעוו

 ,סרעוװע'ד'רָאה עשיװַאנידנַאקס עלעיצעּפס טימ ןַארָאטסער ןשידעװש ַא

 לָאמ ןייא טימ אשמ יד ךיז ןופ ןפרַאװאוצּפָארַא ןסָאלשַאב ןירב טָאה

 .ךיז טגָאזעגּפָא ןוא

 -- ,טייז ַא ןָא קעװַא טקוק ןוא ,רע טכַאמ --- ,,} ַאינָאס ,וד ביוא ---

 ןיא טינ ךיא ןיב סעּפע .טינ ךיז רינעשז ןוא יג ,טסליו וד בוא

 ,גנומיטש רעד
 -י

 ךױא ַאינָאס ךיז טעװ רשפא :עלעטונימ ַא טרַאװעג טָאה רע

 רָאנ .ןגיושעג טָאה יז רעבָא .בוטש ןיא םיא טימ ןביילב ןוא ןגָאזּפָא

 ייז טָאה טצפיזעגּפָא טכייל

 ךיא ,ךָאד טסייוו --- .לכיימש ַא ריא וצ רע טיג --- !טינ ץפיז ---

 סע .ףוס לקזיב טריפרעד טינ טעברַא עיצרָאּפ ןיימ טנייה ךָאנ בָאה

 טינ טכַארט .ןרעטש ןזָאל טינ ךיז טספרַאד וד רעבָא ...רימ טלעפ

 ..!ליפוצ

 -פױרַא ,רָאה יד טמעקרַאפ .טכַארטעג טינ ליפוצ טָאה יז ,ןיינ

 לטנַאמ םענעי ךיז ףיוא ןעיצפורַא ןעמונעג ןוא עלעטיה סָאד טצעזעג

 ןכעלרעייפ ַא בילוצ ןָאטנָא קידנעטש טגעלפ .יז ןכלעוו ,סקופ-רעבליז ןופ

 עקװַאקרַאה סקַאמ .טַאהעג ביל קרַאטש טָאה ןירב ןכלעװ ןוא טנוװָא

 ךעלכענק יד טימ ,טכודעגסיוא ךיז טָאה ןענירב יװ ,ןוא ןפלָאהעג ריא טָאה

 עקנַאלש יד ,ףױרַא ןטנוא ןופ ,ייברעד טעלגעג רעגניפ עטריניפַאר יד ןופ

 .עמַאד ןייז ןופ סעציײלּפ

 ! טכַאנ עטוג ַא -- |

 ! דוביכ רַאפ קנַאד ַא --

 ..! טוג ךיז טריזומַא ---

 רעּפמילק ַא שיניצ טָאה עקמַאילק יד .סָאלש ןיא ןלַאפעג זיא ריט יד

 טקַא רעקירָאײיײװצ .ַא ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא טימרעד ןוא .,ןבעגעג

 יז ןוא ןלַאפעגּפָארַא זיא גנַאהרָאפ רערעווש ַא" .בייוו ןוא ןַאמ ןשיווצ

 .טלייטעצ תמא ןַא ףיוא
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 לטיּפַאק רעטרעפ

 גנושיוטנא יד

4 

 רענייא ןביילב ןייז טימ זַא ,ןעזעגנייא ןירב טָאה רעטעּפש טשרע
 ,ךיז ןשרעהַאב ַאזַא ךָאנ ןוא ףמַאק ןכעלרעניא ןַא ךָאנ ,עילעטַא ןיא ןײלַא
 ןעמ יװ ךיג ױזַא ,גירק ַא ןבעגוצפיוא יו ,שירַאנ ױזַא טקנופ ןעוועג זיא
 בייוו ןייז ןקיש סָאד זַא :רעטרעװ ערעדנַא טימ .. .ןגיז וצ ןָא טביוה
 רע ןײגקעװַא סעמעװ ךָאנ ,ןױשרַאּפ ַא טימ ,ןַארָאטסעריטכַאנ ַא ןיא
 -ירטעגרעביא ןַא ןעוועג זיא ,שיפ עליופ ןכוזרַאפ ןופ יװ ןגיּפשעג טָאה
 -- רעלעפ ַא יװ רעמ :רעלעפ ַא רעבירעד ןוא ,טייקיצרַאהטיײרב ענעב
 ,טנַאהרעבױא שטקנעשעג ַא

 ענעגנַאגעגקעװַא סָאד זַא ,ןרָאװעג רָאלק םיא זיא רעטעּפש טשרע
 ןוא טביולגעג טינ ללכב טײקיצרַאהטיירב רעקיזָאד רעד ןיא טָאה לרָאּפ
 טָאה טנערוקנָאק ןייז ייב :טרעקרַאפ .טצַאשעגּפָא טינ ןעיורטרַאפ ןייז
 ,רע זַא טינ :גנוניימ רעדנַא ץנַאג ַא ןפורעגסױרַא ךיז ןעמענַאב ַאזַא
 רָאנ ,ןָא םיא טסייר ןָאצקַאב ַא ןעוו ןעלכיימש וצ .טּפַארק יד סָאה ,ןירב
 ערעדנַא ךס ַא יװ ,לַאירעטַאמ ןרעייט-טינ ןבלעז ןופ טכַאמעג זיא רע זַא
  "טרַאּפשעגניײא ןוא רעטקַארַאכ ןטסעפ ...סַאנרַאּפנָאמ ןופ רעלטסניק
 ןַא יװ ּפָא טיה רע סָאװ ,טעברַא ןייז ייב רָאנ סױרַא רע טזייװ טייק
 רעסעב טינ רע זיא ,הסנרּפ וצ טמוק סע ןעו רעבָא :ּפָאק ןיא גיוא
 ןופ טקוק רע רעכלעוו ףיוא ,עימעהָאב עצנַאג יד יו רעצלָאטש טינ ןוא
 טעטירַאלוּפָאּפ ןייז רַאפ סעּפע ןָאט וצ ,גָאזוצ ןייא טימ .ּפָארַא"ןביוא
 יו ױזַא ןטענק םיא ןעמ ןעק ,רעדליב ענייז ןופ ףיוקרַאפ םעד רַאפ ןוא
 םוצ יורפ ןייז ןדַאלנייא וליפַא ןעק ןעמ .סקַאװ ןטמערַאװעגנָא-םיױק
 רע ןוא ,עילעטַא רענדונ רעד ןיא ןײלַא ןזָאלרעביא םיא ןוא ןסעיטנוװָא
 ,ּפָארַא ךיוא סָאד טגנילש

 .ַאינָאס ענעגייא ןייז ןעמוקעג זיא סולשַאב ןרעסעב ןייק טינ וצ
 -רעביא יװ טעמכ ךיז יז טָאה רערערַאפ ריא ןופ ךוזַאב ןקיטנייה םייב
 -ַאכ ןדַארג ַא טָאה ןוא ןסָאלשטנַא ,קיניזפרַאש זיא ןַאמ ריא זַא ,טגייצעג
 ןגירק ייז ייס ןוא טוג ןבעל ייז ייס ,ריא וצ גנואיצַאב ןיא רָאנ רעטקַאר
 ץלַא יד רע טָאה עװַאקרַאה סקַאמ ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא רעבָא .ךיז
 ,עטַאװעשיקעל לסיב ַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רע ,ןריולרַאפ ןטפַאשנגייא
 -ךעלסיז --- ךערּפשעג ןיא ןוא ; עשטָאילק ַא יו ךייוו ןוא טרעטנָאלּפעג
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 עשירעבייויטכע ריא טָאה ןופרעד ...טנַאסערעטניא טינ ,קידרעיוז

 ,תולעמ ערעסערג טָאה עװַאקרַאה סקַאמ זַא ,ןעגנורדעגסױרַא קיגָאל

 טפַארק עקיטכיר יד טציזַאב ןוא ןַאמ ריא רַאפ רעכעה קיטסייג טייטש

 יז ןכַאל סעצײלּפ יד רעטניה סָאװ ,רענגעק ענייז ןקירדרעטנוא וצ

 ... סיוא םיא

 ןוא ןגעווטריא ןופ רָאנ ןירב דיוד ךיז טָאה ױזַא טריפעגפיוא זַא

 וליַפַא ריא זיא סָאד -- טבילרַאפ ױזַא ריא ןיא זיא רע לייוו רָאנ

 סָאד טלָאװ ,ןלַאפעגנייא ָאי ריא טלָאװ סע זַא ןוא ,ןלַאפעגנייא טינ

 רעסיוא ,לחומ יורפ ַא זיא טלעוו רעד ןיא ץלַא םערָאװ .ןפלָאהעג קיניײװ

 ןעמענַאב סָאד ןענַאטשרַאפ יז טָאה ,סנטסקינײװ ,ױזַא ,טייקנלַאפעג

 ןימ ַא וצ טכַארבעג ,טנװָא םענעי ןיא ,יז טָאה סָאד .ןַאמ ריא ןופ ךיז

 ענעי ךרוד ןכערב רעבייוו עכלעוו תעשב ,גנולפייווצרַאפ רעקיניזטכייל

 ןבָאה ייז עכלעוו רעביא ,ןסיוועג ןוא טפַאשיירט ןופ ןעמיוצ עכַאװש

 | *? טינ רעדָא ,ןכערב; :טלקנעװקעג טציא זיב ךָאנ

 ןטשרע םוצ ןעקנירטַאב ןזָאלעג ַאינָאס ךיז טָאה טנװָא םענעי ןיא

 "רעד ,זײּפשרָאפ םוצ ןרָאק ןשידעװש טימ רעירפ ,ןבעל ריא ןיא לָאמ

 -- ךָאנרעד ,סרעטסיוא ענירג יד וצ ןייוו-רוימעס ןסייוו טימ --- ךָאנ

 םוצ סערעכ ןסיז טימ ,קיעטס םייב דרַאמָאּפ ןטיור-רעייפ ןרעווש טימ

 יד וצ -- רעינַאּפמַאש-םוימ םענעקורט-בלַאה ןקידנזיורב ַא טימ ןוא טרָאט

 םוצ זערטרַאש רענירג קָאשילעק ַא .ןעלדנַאמ ענעצלַאזעג ןוא ןטכורפ

 טליּפשעג טָאה עקװַאקרַאה ,טלעפעג טינ ךיוא טָאה עוואק ןצרַאװש

 ןקױּפ רעביא רמזײלכי-טערַאבַאק ַא יװ ,ןעקנַארטעג עלַא יד רעביא

 .טעװַארּפס טכעלש טינ ךיז טָאה ןוא ,ךעלקעלג ןוא ןצַאט ,ןעלבמיצ

 ,טָאה ַאינָאס ןוא ןסָאגעגרעטנוא עמַאד ןייז רע טָאה טנעה עדייב טימ

 ,העש ייװצ עטוג ןופ ףיול ןיא ,ןוא ןגיױא ענעמואוושרַאפ עריא רַאפ

 ןבָאה ןרילָאק יד .קָאשילעק רעדָא ,לַאקָאב רעדָא ,זָאלג עלופ ַא ןעזעג

 ןופרעד זיא שינעלדניווש עסיז ַא .ךיוא --- ןקַאמשעג יד ןוא ןטיבעג ךיז

 ןצרַאה ןיא טײקנסַאלעגסױא עכעליירפ ַא ןוא ּפָאק ןיא ןסקַאװעג

 יד :ןסָאמ עקידריווקרעמ ןעמונעגנָא ןבָאה טרעה ןוא טעז יז סָאװ ץלַא

 עמַאד עדנָאלב עלופטכַארּפ ַאזַא סָאװ ךעלקילג ןעוועג ןענייז סרענלעק

 סערטסויל עשירטקעלע יד ןוא ,לַאקָאל רעייז ןיא ןייגליואוו ךיז טזָאל

 -עגּפָא ןיוש זיא עקװַאקרַאה סקַאמ ןופ ,לּפמעט ַא ןיא יו ןטכיולעג ןבָאה

 ,זָאנ ןטייז עדייב ןופ ןדלַאפ ייווצ יד טימ ,םינּפ רעטקלעוורַאפ ןייז ,טדער

 "נופ ןבָאה ןגיוא יד ןוא ,קורדסיוא ןפיט-שילעּפָאטסיפעמ ַא טַאהעג טָאה

 ןיא ןיא ,טסַארטנָאק עקיזָאד יד ,ןטכיולעג קיטומטוג ןגעווטסעד

 ןלעטשנעמַאזוצ ןייז ,טפַאגרַאפ ץנַאג יז ןבָאה ,טכיזעג ןבלעז םעד ןוא
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 ,םידיגנ ענעמוקעגפיוא ןופ שיט םייב ,רעסעמ ץיּפש ןפיוא סיוא ךיז ןענרעל ןבָאנס סָאװ סָאד ,רעסינעג-ךבעל ַא ןופ עיציזָאּפמָאק עלַאינעג ןימ ַא ,רַאברעדנואוו ןעזעגסיוא ריא טָאה ןעקנַארטעג יד ןוא וינעמ סָאד
 ...המכח עטשרעביוא יד יװ ןעזעגסיוא טציא ריא טָאה

 ץלַא ךיז ןיא ןעמענוצפיוא קיאעפ ,קימָאװש ןרָאװעג זיא ןזעוו עצנַאג סָאד ,לָאהָאקלַא ןטרעיײלשרַאפ ןירג"ןוא-לעג-ןוא-טיור םעד ןיא ןוא ,ןקַאמשעג ,ןקורדנייא עלַא יד טָא ןיא ןרָאװעג ןעמואוושעצ זיא ןליוו ריא
 עטשרמולכ ןוא םזיניצ ,דייר עגולק ןוא טייקשירַאנ : ךיז טזָאל סע סָאװ
 ױזַא ,טנוּפש ןייא ןופ טייג ץלַא .סנייא ץלַא זיא'ס ,טייקטבילרַאפ
 ...ערעּפָא-"טסוַאפ, רעד ןיא ,לווייט םייב ןענייוו םינימ יילרעלכ יו

 ךיז רעביא ןייג ןזָאלעג .ַאינָאס טָאה דנַאטשוצ ןקיזָאד םעד ןיא
 -יימורט, עריא טימ ,"גנואווש, ריא טימ ,ַאינָאס ,יז זַא ןוא רערימש רערַאבליײהמוא ןַא זיא רעריא ןַאמ רעד זַא ,גנוניימ ענדילז סעקווַאקרַאה
 רעביא ,ןכַאז ןעז ןשיטסילַאער-רוס ריא טימ ,"ןברַאפ עקידנרעט
 רעמ ןופרעד ליוו רע .ןיינ ! ןעז טעװ יז ,ןעמוק ןלעו םיניבמ עטסעב יד ? רעליטש ַא דָארג סָאװ רַאפ ןוא (*,..שזַאסינרעװ רעליטש ַא ןייז טעװ סע ,יסעָאב ַאל"עד יד ףיוא עירעלַאג-רעדליב רעטנַאקַאב ַא ןיא ןיוש ךיז ןעניפעג ייז .טמַארעגנייא רע טָאה ,עפַאק םענעי ןיא ןוא םעד ןיא ,ןענָאטרַאק עיורג ןשיווצ ,עדנַאבַארטנָאק יװ ,ןגָארט וצ טכַארבעג ןייווקיצנייא םיא טָאה יז עכלעוו ,עריא רעדליב יד .זירּפרויס ַא ריא רַאפ ןיוש טיירג רע ...רַאפרעד ןיוש טגרָאז רע .ןגרָאז ,עװַאקרַאה ,רע טעוװ --- ןדייל טיג סיר םעד ןופ לָאז יז ידכ .קיכיסּפ רעדמערפ ַא וצ ןוא טסייג ןדמערפ ַא וצ ןדנובעגוצ יז טָאה ןעמ ןכלעוו טימ ,לקירטש ַא ןופ ךיז ןסײרּפָא .ןבױהנָא יז ףרַאד ,ךעלטנגייא ,םע ד ןופ ,..ןײלַא םיא ןופ ךיוא ןוא .עלעכירטש ןדעי ןיא םזיטנַאדעּפ ןייז ןופ ,ןלָאמ ןיא ןדָאטעמ ענייז ןופ ,עילעטַא סנַאמ ריא ןופ ןעיײרפַאב קיטליגדנע ךיז זומ ,זָאנ רעד ףיוא טלטָאזעגנָא ריא טָאה ןעמ סָאװ ןלירב עשימעדַאקַא יד
 , . . ןדייר טינ

 טינ זיא יז ןכלעוו ןופ ,קיטקַארּפ רעד ןיא ּפמוז --- טציא .עירָאעט עליוה ןעוועג סָאד זיא טלָאמעד רָאנ ,,.ריא טימ טדערעג ןטלמונַא ןױש טָאה ַאמ ריא ,ןירב דוד ןכלעוו ןופ ,ּפמוז ןקיּפעלק םענעי סיפ עקנַאלש סַאינָאס רעטנוא ןפַאשעג טָאה ,ןטכירעג ןוא ןעקנַארטעג עקידתושממ טימ טשימעג ,הפינח ןופ ליעטקָאק רעקיזָאד רעד

 עלעיציפָא יד רעדייא ,רעקיטירק ןוא טנוורפ ןופ גנודַאלניא ןַא (*
 ,רָאפ טמוק גנולעטשסיוא-רעדליּב ַא ןופ גנונעפערעד
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 רעטצעל רעד ןופ ןביוהעגנָא טָאה יז .ןכירקוצסױרַא חוכב ןעוועג

 טָאה יז .טנרעלעג יז טָאה רעבעג-הצע רעיינ ריא יו ױזַא ,גנואיײרפַאב

 -בלַאה ןטימ קידנגיל ,יסקַאט ַא ןיא ןריפקעװַא ןזָאלעג ןעװַאקרַאה ןופ ךיז

 .סמערָא עקידרעבַאלש ענייז ןיא ּפָאק ןטלטַאּפעצ

 א
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 ...רעטעּפש טשרע טסואוורעד ןירב דוד ךיז טָאה ןטייהלצנייא יד |

 "רעד רָאנ ךיז רע טָאה ,טכַאנ עבלַאה ךָאנ טעּפש ,טנװָא ןבלעז םעד ןיא

 ןיא ,רעטייוו טירט ַא טכַאמעג ןיוש טָאה ,בייוו ןייז ,ַאינָאס זַא ,טסואוו

 ןופ סונעג ןטימ ךיז טנעקַאב ןוא יערעירַאק-רעלטסניק רעיינ ריא

 ןַא רַאפ טסַאּפ סע יװ סָאמ רערעסערג ַא ךס ַא ןיא רָאנ ,לָאהָאקלַא

 "עג יז טָאה ךיז ןָאטסױא ןוא קירוצ ןעמוק םייב .עמַאד רעקידנעטשנָא

 .טכַאלעג ןוא דרע רעד ףיוא דמעה ןוא שזַאסרָאק םעד ןפרָאװעג ,טלמרומ

 "עג ןוא םיא רעביא ךיז טלעטשעג עטעקַאנ-רעטומ ַא -- ךָאנרעד

 : ךיז טלקָאש

 ?ןײנ 1! טינ טסליװ ?ןבָאה טינ רָאג ךימ וטסליוו זיא ---

 / ...!ַאהַאה

 ךיז גייל --- ,טנַאה ַא רַאפ ועמונעגנָא יז רע טָאה --- ,ַאינָאס --

 ! סיוא ךיז ףָאלש ,רעסעב

 .יירעדינַא לַאפ סיפ יד וצ !ךימ טעב !וד ,ךימ ןּפעלש טינ ---

 ייי|ןייז טרעװ טסעװ וד בוא ...רשפא ךָאנרעד ,לָאמַא יו

 .טקורעגקעװַא ריא ןופ ךיז רע טָאה --- ,..טרעװ טינ ןיב ךיא ---

 ? טינ וטסליוו --- ,ןרָאװעג-לעּפתנ טינ רעדיוו יז זיא -- ..,םה ---

 יװ ױזַא טניימעג ןבָאה עכלעוו , ..עכלעוו רענעמ טימ לופ זיא זירַאּפ

 ...וד
 ? טניימעג ייז ןבָאה סָאװ זַא --+

 . יייועמוקסיוא טינ יז ןָא ןענעק ןעיורפ זַא ---

 | ! רוכיש טסיב --

 לָאמעלַא זומ ןעמ זַא סָאד טייטש ואו ?ָאי זַא ןוא ? ָאי זַא ןוא ---

 ייירָאי ןיא לָאמ ןייא רוכיש ןענייז ןעניב וליפַא ? רעטכינ ןייז

 'ַאה"ַאה ...רָאנ לָאמנײא ...ךיוא ןעילפ סעקשַארומ

 ריד ןיא סָאד טָאה עקװַאקרַאה ...! סָאד זיא עיזעֶאּפ עקיצערק ---

 יייןיוש עז ךיא .טדערעגניײרַא

 ! ץלַא ,ַאה-ַאה 1 וטסעז ץלַא } טסעז וד ---

 ןייק טָאה טציא ריא טימ ךיז ןהנעטסיוא זַא ,ןעזרעד טָאה ןירב
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 סױרַא ריא ןופ סָאד טדער ןייוו רעטנערבעגרעביא רעד .טינ ןיז םוש
 ןפָאלשסיוא ןזָאלעג ןוא טקיאורַאב זיא טינ יו יז רע טָאה ,לוגליג ַא יו
 .ךיז

 ,טיירגעגוצ ריא רַאפ טָאה רע סָאװ ,עװַאק ןכָאנ ,ןגרָאמ-דצ טשרע
 עבלעז יד םיא ןיא ןפרַאװ טימ ענעצס ענייש-טינ יד ךיז טָאה טקידנע -רַאפ ןוא .רעהַא זיב טכַאמעג רעטיב ןבעל סָאד ייז טָאה סָאװ ,ץלַא ןפָארטעגרעבירַא טָאה עכלעוו ,רעטרעוו עבָארג ןוא ןפרואוורָאפ ענעפָא טימ ,ןעיירעגירק עטסואימ יד ןופ ענייא ןעמוקעגרָאפ ייז ןשיווצ זיא
 העש רעבלַאה ַא טימ ,טָאה ןיילַא רע עכלעוו ,עקידייל ַא רָאנ ,עסַאט
 ,בייוו רענעזָאלעצ ןייז טריוורעס ,קירוצ

 זיא עסַאט יד ןוא ,סנטיײצַאב ּפָאק םעד ןרעקוצּפָא ןזיװַאב טָאה ןירב
 .,+ סנייז רעדָא בעל ריא ? ןבעל ןכָארבעצ ַא טינ סָאד זיא ...םיֹא םורַא ןטָאשעצ ךיז ןבָאה ךעלברעש עסייוו ,ןײרַא טנַאװ ןיא ןגיולפעג
 ,ןגיוא עקידנעשזדנָאלב יד ןיא ריא טקוקעגנײרַא גנערטש ןוא םערָא םייב ןַאינָאס טּפַאכעגנָא ,ןרעלקוצכָאנ ןבעגעג טינ טייצ ןייק ךיז טָאה רע
 ךיז טָאה לָאהָאקלַא רעכַאפנייא רעקיטכענ רעד זַא ,ןעוועג רָאלק זיא סע
 | ,קינּפַארַא .ןטעכָאפעצ ַא ןופ ץימש ַא יו ,ףרַאש ױזַא טקנוּפ ןעוועג סָאד זיא ץנעטָאּפ ןיא .ןעכושטסיוא ךיז לָאז יז ידכ ,טוט יז סָאװ טינ טסײװ עכלעוו ,יד טקוקעגנָא ןוא ןייצ יד ןסיברַאפ רָאנ רע טָאה .ןעלטימ עכלעזַא רַאפ שטנעמ רעד ןעוועג טינ זיא ןירב דיוד רעבָא ,גלָאפרעד טימ טכיורבעג סָאד ןבָאה ןרעטלע-רוא ערעזדנוא ,שטייב ַא טימ ןבײרטוצסױרַא ךַאז עטסעב יד זיא ,ךיוא סַאפ רעדמערפ ַא ןופ ,סיוא טזייוו סע יו ,טמַאטש עכלעוו ,תורכש ַאזַא ,ןרילָארטנַאק ךיז לָאז יז טינ ךָאנ טזָאלרעד ר ע ד ןוא :טײקכעלטרָאװטנַארַאפמוא ןוא גנוצַאשגנירג ןופ לָאהָאקלַא ןַא ,ּפָאק ןיא ןבילבעג ריא זיא לָאהָאקלַא רעדנַא ןַא .טּפעװעגסיױא ןיוש

 ..,ףיד טימ טלַאה סע ואוו ,סגטסקינײװ ,ךיא סייוו טציא ,ַאנ -- ;ןײלַא ךיז וצ טינ ,ןקלַאב םוצ טינ ,ריא וצ טינ טגָאזעג םַאזגנַאל ױזַא טקנוּפ ןוא םערָא ןטמעלקרַאפ ריא ןזָאלעגּפָא םַאזגנַאל טָאה רע .טנייוו -עצ ךיז ןוא ןטלַאהעגסױא טינ קוק ןייז טָאה יז ,ךעלקריוו ןוא
 רעד ןיא ןגרָאמ ףיוא ,ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו רעבָא . . . ןפורּפָא ךיז טעוװ ןסיוועג ריא ,ןגייל ךיז טעוו גנורעדורעצ ריא זַא ,טניימעג טָאה רע ,רעטייוו ןָאט וצ סָאװ ןוא ןָאטעג ט ָא ה יז סָאװ ןטכַארטרעביא ,ךיז וצ ןעמוק טייהנגעלעג ַא ןבעג ריא רע טעװ טימרעד זַא ,רע טָאה טניימעג ,ןיקסנָארבַאג טניירפ ןייז ייב טקיטכענעגרעביא ןוא ןיילַא ענייא תעל-תעמ ןצנַאג ַא יז קידנזָאלרעביא ,עילעטַא רעד ןופ קעװַא זיא רע
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 .טרעפטנעעג טינ רענייק ,ןּפַאלקנָא ןייז ףיוא ,םיא טָאה ,טייצ רעבלעז

 ךיײלג םיא טָאה ענעי (*.עקשזרעיסנַאק רעד וצ ּפָארַא רע זיא

 טָאה רע .םיא טקוקעגנָא ענדָאמ סעּפע רָאנ ,לסילש םעד ןבעגעג

 "רעד ,טירטניײרַא ןטשרע םייב ,ןוא ,עילעטַא ןייז ןסָאלשעגפיוא

 טרָא ןַא ףיוא ןענַאטשעג ,ךיז טכַאד ,זיא ץלַא .טייקטסוּפ ַא טריּפש

 רעכעלנייּפ ַא טימ ןבעגעגּפָא טירט ענייז ךיז ןבָאה ןגעווטסעדנופ ןוא

 יד וצ טקוקעגוצ רעטנענ ךיז טָאה רע ןעוו .הברוח ַא ןיא יו ,טייקיכליה

 סַאינָאס עלַא זַא ,ןעזרעד רע טָאה ,סרעמלַא ענעּפָא יד וצ ןוא טנעוו

 ,סעזילַאװ ,רעדיילק עריא --- ןדנואוושרַאפ ןענייז ןכַאז עכעלנעזרעּפ

 רָאנ רע טָאה טערבילָאמ ןקידייל ןפיוא .ךעלטכַאשד-ןברַאפ ןוא רעדליב

 ןטיור ַא טימ טלזױרקעגנָא ןעוועג זיא סע ןכלעוו ףיוא ,עלעטעצ ַא ןענופעג

 קירוצ ןעמוק טעװ רע ןעװ טינ טסייוו ,ַאינָאס ,יז זַא ,טפיטשיילב

 יױעמוק טינ רעמ ןיוש טעװ יז זַא ,סיוועג ףיוא טסייװ יז רָאנ ,םײהַא

 .ןטרַאװ טינ ריא ףיוא לָאז רע

 ןיא ? גנולפייווצרַאפ ןופ ןעמונעג טינ ןבעל סָאד ךיז יז טָאה יצ;

 *...ןעוועג זיא יז יו ,דנַאטשוצ ַאזַא

 ,סַאנרַאּפנָאמ םוצ ןפיול ןזָאלעג ךיז רע טָאה רעטמסױַאפ ַא יװ

 ,עקשזרעיסנָאקיזיױה ןייז יו ,טקוקעגנָא עלַא םיא ןבָאה ןטרָאד .ןעז ,ןרעה |

 יענימ רעשירעכַאלּפָא-בלַאה רעקידתונמחריבלַאה רעבלעז רעד טימ

 סָאװ ,סָאד טסואוועג ,לטעטשדןיילק ַא ןיא יו ,עלַא ןיוש ןבָאה ןטרָאד

 ,ןייגנ .עלעטעצ םענעזָאלעגרעביא ריא ןיא טגָאזרעד טינ טָאה ַאינָאס

 וליפַא יז טָאה ןבעל סָאד ןוא ןעוועג טינ רָאג ןיוש יז זיא טלפייווצרַאפ

 לייט רענעבירשרעד-טינ ,רעטייווצ רעד .ךיז ןעמענ וצ טכַארטעג טינ

 ןופ קעװַא זיא ןירב םַאדַאמ זַא ,םעד ןופ ןענַאטשַאב זיא עלעטעצ ןיא

 טָאה ןוא רעסעב ץרַאה ריא ןעק רעכלעוו ,ןטבילעג ריא טימ ןבעל ןַאמ

 ןכַאז עדייב יד ןופ *רענעק, רעד זַא ןוא .,, טנַאלַאט ריא רַאפ גנוטכַא

 | .עקװַאקרַאה סקַאמ יו רערעדנַא ןייק טינ זיא

 עטצעל יד זַא ,טסואוועג ךיוא ןױש ןעמ טָאה סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא

 ןפיוא ןעמוקעגרָאפ זיא ,בייוו ןוא ןַאמ ןשיווצ ,יירעגירק עקיטליגדנע ןוא

 -ַאל-עד יד ףיוא עירעלַאג עטנַאקַאב ַא סָאװ רַאפרעד ,האנק ןופ טנורג

 ןוא .גנולעטשסיוא ןַא רַאפ ןעמונעגנָא רעדליב סַאינָאס טָאה יסעָאב

 | ... טינ --- סנירב

 .ןרעיױא סנירב ןיא ןעגנולקעגּפָא סָאד טָאה קֵאְב ןיא שטַאּפ ַא יו

 טָאה גנולעטשסיוא ַאזַא ןופ .ןעוועג טינ םעד ןיא זיא תמא טרָאװ ןייק

 שיט

 .שיזיוצנַארּפ ףיוא ,ןירעטיה-זיוה (*
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 ,..טסנוק רעד רַאפ ףמַאק ןקילייה ןופ ץנַאלג ןסיוועג ַא טַאררַאפ רעייז ןבעגוצוצ ידכ ןוא גנולדנַאה ענייש-טינ רעייז ןקיטכער -ַאב וצ ידכ ,ןזָאלעגרעדנַאנופ גנַאלק ַאזַא ןבָאה ןעמַאזוצ עדייב רעדָא ,ןײלַא יז רעדָא ,עקװַאקרַאה זַא ,שרעדנַא טינ .טרעהעג טינ ןליפַא רע
 | ,ןטייווצ םעד טרעוו זיא ענייא ...עקװַאקרַאה ןוא יז ,ןריולרַאפ טינ ןַאינָאס ןיא רע טָאה ליפ זַא ,ץרַאה ןטימ יװ לכש ןטימ רעמ ,ןענַאטשרַאפ רָאנ טָאה רע .ןָאס וצ טינ רָאג סָאד טָאה טפַארק טימ ,ןטסַאק-טסימ ַא ןקינייר וצ קיאעפ ןענייז עלַא טינ .ץומש ןגעק ןפמעק וצ ךַאװש . ..ךַאװש טליפרעד ךיז רע טָאה טּפַארק רעקיטסייג ןוא רעשיזיפ רעצנַאג ןייז ייב .ןבעג -שגכָאנ ןופרעד ןבָאה גנוטלַאה עצלָאטש ןייז ןוא גנונַאּפש סגירב
 . . .ןעוענַאש וצ ןעמעװ ָאטינ ,ןגָאז סָאד ךיז רע ןעק טציא ,השקשינ !גיוצ ַא יו ?סָאװ ַא יװ ...ַא יו ןסישרעד יז ...ךיא ךיז ןוא ,טיוט םוצ ןעקווַאקרַאה ןגָאלש ןפיול טלָאװעג ; קורב ןפיוא רעטצנעפ-עדרַאסנַאמ ןכיוה םעד ןופ ךיז ןפרַאװּפָארַא לָאמנייא ןליפַא טלָאװעג .טעברַא רעד וצ סערעטניא םעד ןוא טיטעּפַא םעד ןריולרַאפ ...טלעװ רעד ףיוא קירעביא ןוא טקירעדינרעד טליפרעד ךיז טָאה רע ...ןגלָאפ ענייז לַא טימ ןבעל ןלַאמרָאנ ןופ ךורברעביא רעצנַאג רעד ,רעטצנעפ-ךַאד ןסיורג םעד ןיא ןגָאט עמַאזגנַאל סָאד ןוא טכענ עגנַאל יד ,טעב ןשיזיוצ -גַארפ-טלַא ןסיורג ןופ טייקליק יד ,עילעטַא רעסיורג רעד ןיא טירט עקיכליה יד .עקיריא סָאד ןָאטעג טָאה טײקמַאזנייא יד רעבָא
 ןסייוו ןיא ,ךעלכייט-גרעב יד ןופ ןלערָאפ-סקַאל עטלטניּפעג-טיור יד ,רענייטשלימ יװ סיורג ױזַא ,ץיז ןקילעמ ַא טימ ןטיורב עקיזיר יד ,ןייוו רעוװעזָאר רעטכייל רעד : גרעב יד ןיא לוק-רעדיוו ַא יו טגנילק סָאװ ,טקעלַאיד ןקידנעיירש ַא ףיוא ןדייר עכלעוו ,םירעיוּפ שקיטומטוג יד ןופ ןבעל עוויטימירּפ סָאד ייברעד םיא ןבָאה ןפלָאהעגוצ ךס ַא ,ןעיירטשעצ ןעמונעג זייווכעלסיב ךיז רע טָאה -- ,ןרעסַאװ עקידנלַאפ ,ןסיצרַאנ ןופ רעדלעפ עצנַאג ,רעסעלש-רעטיר ןופ תוברוח ,סערעיזַא עקידכעל -ייק ,ןענַאקלואוו ענעשָאלעגסיוא יד ייב ,ןטרָאד ,ךירקנַארפ-לַארטנעצ ןיא גרעב רעינרעװָא יד וצ ,ןכָאװ עכעלטע ףיוא ,ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא עילעטַא ןייז ןסָאלשעגּפָא טָאה ןירב ...סעמַאשודַאּפ ןיא יורפ רעיירט -טינ ןייז ןופ ןטבילעג םעד טּפַאכ ןַאמ רעד ואוו ,םליפ ןקיליב ַא ןיא יצ ,עמַארדָאלעמ ַא ןיא דלעה ַא טימ יװ ,ךיז טימ ןליּפש ןזָאלרעד טיג ,טירט ןכעלנע רעדָא ַאזַא ןופ ןטלַאהעגּפָא ,םירמוש עטנפָאװַאב יו םיא ןבָאה לכש רעטנוזעג ןייז ןוא רוטַאנ עטנוזעג ןייז רעבָא
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 ןטיײצלָאמ עדייב וצ זײּפשרָאפ סלַא טריוורעס ןרעוו סָאװ ,טכָאקעג ןייוו

 עכלעוו ,ןזעק עקיטרָא עטנכייצעגסיוא יד ;טנַאה רעטיירב ַא טימ ןוא

 -טנַאפלעה יװ רָאלק-ךעלבלעג קיניײװעניא ןוא טלמישרַאפ ןסיורד ןענייז

 רעטצריוועג ןוא רעטסערּפעג ןופ םעט ןטנַאקיּפ ןוא ןקיטעז ַא טימ ,ןָאצ

 ןזָאל םירעיוּפ יד עכלעוו ,סעדגַאיןטרָאג עקידעקעמש יד ; ענעטעמס

 יייקנַארפ ןבלַאה ַא רַאפ טסולעג ץרַאה סָאד ליפיוו ןסע ןוא ןקילפ

 -כיילג םענעריולרַאפ םוצ טכַארבעג ףוס-לכ-ףוס םיא טָאה ץלַא סָאד

 ,טכיוועג

 ,םַאזגנַאל .ןעשעג סָאד זיא ,ךיז טדער סע יװ ,טכייל ױזַא טינ

 יּפָאק טימ .ןעמוקעג טכיוועגכיילג יד זיא ,קנערקיץיה רערעווש ַא ךָאנ יו

 ואו ןסיװ טינ טימ ןוא ,ירפרעדניא ןעגנומיטש עטכעלש ןוא גָאטיײװ

 עקידרעמוז עצרוק יד .ןטכַאנרַאפ עשיפרָאד יד ןיא ךיז ןָאטוצניהַא

 ןטנעָאנ ןופ .ןגיוצעג גנַאל-ךעלריטַאנמוא ןוא קידארומ .ךיז ןבָאה טכענ ,

 ןופ ןעגנַאזעג ןוא ןעיירשעגסיוא ערוכש טכיירגרעד ןבָאה ףרָאד ןיא קנעש

 ענעגנודעג ערעייז םערָאװ ,ןפָאלש ןייג טינ ךיז ןלייא סָאװ ,םירעיוּפ עכייר

 דוד טגעלפ רענענָאטעגנָא-בלַאה ַא ...ףױא ייז רַאפ ןעייטש ןפליהעג

 ,ןײרַא גרעב יד ןיא ,ךַאילש ףױרַא תולוק עבָארג יד ןופ ןפולטנַא ןירב

 םענעשָאלעגסיוא ןַא ןופ רעטַארק ַא ןיא ערעזָא רעקידכעלייק רעד וצ

 רעיולב רעד .טכַאנ רעבלַאה ךָאנ זיב ןציז ןביילב ןטרָאד ןוא .ןַאקלואוו

 "דלעפ ןופ חיר רעטכידעג רעד ןוא טייקליטש יד ,רעסַאװ ןופ קסַאילב

 ,קנורט-ףָאלש רעמַאזגנַאל ַא יו ןקריוו טגעלפ ןסיצרַאנ

 יו ױזַא עכעלרעּפרעק יד .גנוזענעג יד ןעמוקעג זיא זייווכעלסיב

 טָאה טפַארק רענענואוועג-קירוצ ןופ סַאּפַאז ַא טימ ןוא .עקיטסייג יד

 ןטעברַא ןוא ןבעל ןביױהעגנָא ןוא זירַאּפ ןייק טרעקעגמוא ןירב ךיז

 .ןײלַא רענייא
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 ַא ןיא ןלַאפעגניײרַא רע זיא ,טרעקעגמוא ךיז טָאה רע יװ ךיילג

 :טסיײה סָאד ,טלָאמעד דָארג םערָאװ .גנומיטש רעקיאורמוא רעיינ

 -גנודַאלנייא עיולב ןזיוװַאב סַאנרַאּפנָאמ םעד ףיוא ךיז ןבָאה ,רעמוז-ףוס

 טלָאזעג טָאה סָאװ ,טַאלב-רעש םעד ףיוא רעטָאנרעּפיּפ ןימ ַא טימ ןטרַאק

 רעטגײלעגנעמַאזוצ רעד ןיא ,קיניײװעניא .טסנוק עיינ יד ןריזילָאבמיס

 -בייהנָא עטעקצַאצעג-דליו טימ ,טלייטעגטימ ןעוועג זיא ,עטרַאק

 גנולעטשסיוא עטשרע יד ךיז טנפע םוטַאד םעד ןוא םעד זַא ,ןבַאטשכוב

 עירעלַאג רעד ןיא ,יסעָאביַאל-עד יר ףיוא רעדליב סנישרעג ַאינָאס ןופ

 . רעד :טסייה סָאד ,*שזַאסינרעװ; רעד זַא ןוא ,ורטַאּפ רעדירב יד ןופ
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 רעקיטירק ,טניירפ עריא טימ ןירעלטסניק רעד ןופ ךיז ןפערטנעמַאזוצ
 ...גָאטימכָאנ רעגײזַא יירד ,רעירפ גָאט ַא טימ רָאפ טמוק ,רעלטסניק ןוא

 םַאדַאמ ןופ ןעמָאנ-ןעילימַאפ רעשלדיימ רעד ןעוועג זיא --- ןישרעג
 יד רעדָא ,הּפצוח יד .ןגיוושרַאפ ןעוועג זיא ןעמָאנ-הנותח ריא .ןירב
 ןייז ןיא ,ןירב זַא ,ױזַא טכַאמעג ןבָאה ,ןעמַאזוצ עדייב רעדָא ,טײקשירַאנ
 ,גנודַאלניײא ַאזַא ןעמוקַאב ךיוא לָאז ,דרַארישזָאװ יד ףיוא ,עילעטַא
 סָאד זיא ,ןבעל ןטַאװירּפ ןייז ןיא ךורברעביא ןופ טנעמָאמ ַאזַא ןיא
 ןבָאה עכלעוו ,ענעי דצמ גנורעדָאפסױרַא עזָאלקַאמשעג ַא יו רעמ ןעוועג
 . ןסירעצ עלעווירב עיולב סָאד טָאה ןירב ןוא ,טכַאמעג ךורברעביא םעד
 ןָא ױזַא ךיז ןביוה ןעגנולעטשסיוא עלַא .ברָאק ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןוא
 קירעגיינ ןעוועג רע זיא ...רעינַאמ ןייא ףיוא ךיז ןקידנע עלַא טינ רעבָא
 -טינ עכלעזַא ןופ ,גנולעטשסיוא עטלייאעגרעביא יד ױזַא יו ,ןסיוו וצ
 -ימַאב סעקװַאקרַאה יצ ןוא .ןקידנע ךיז טעװ ,ןעיירעלָאמ ענעקַאברעד
 ,ןפלעה ןענעק גנַאל ָאד ןלעװ ןעגנוא

 ַאל, לַאנררשזטסנוק ןיא רע טָאה םורַא געט עכעלטע ןיא
 ןגעוו ,טקורדעג ךעלתויתוא טיטעּפ טימ ,ץיטָאנ ַא ןענופעג (*?רטילָאּפ
 ליטס-עמולב רעדנוזַאב ַא טימ .ןישרעג םַאדַאמ ןופ ?שזַאסינרעװ;
 ןיא ,ןעמולב ענעריּפַאּפ רָאנ ,עשירפ טינ ;ןבירשעג ןעוועג סָאד זיא
 ענייז ןוא קַאמשעג סעקװַאקרַאה טנעקרעד ךיילג טָאה ןירב עכלעוו
 יד ןיא דמַאז ןטיש וצ ידכ ןפַאשַאב ןענייז עכלעוו ,ךעלטרעוו עקיניזפיס
 ןענייז עכלעוו ,ןענימרעט עטכוזעגסיוא יד .,ןענַאפָארּפ ןופ ןגיוא
 ָאד ןבָאה ,ןציטָאנ-גנוטייצ עשילַאקיזומ ןופ ןעילעג ןעוועג סנטסיימ
 ןשירעלָאמ םעד ןּפעשסיױא ןוא שטייטסױא םעיינ ַא ןבעג טפרַאדעג
 רעמ םענייק רַאפ לָאז סע .ָאנד לקזיב .ג ַאינָאס םַאדַאמ ןופ רנַאשז
 ...ןביילב טינ רָאג

 רעייז רעד ןופ שזַאסינרעװ ןפיוא זַא ,ןזַארפ עכעלנייוועג יד ךָאנ
 רעד ןופ ץכעילב יד, ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז זיא ןירעלָאמ רעטבַאגַאב
 -עגסיוא ןעוועג זיא ,"טלפעוו-רעלעטשטפירש ןוא -רעלטסניק רעזירַאּפ
 ןכעלטפַאשלעזעג ,דנַאטש טױל סָאװ ,ןעמענ ןופ לטעצ ַא סנכער
 | :ןגָאז וצ ױזַא ןבירשעג ןעוועג זיא םעד ךָאְנ .טייוו רעײז ןעוועג ?ץכעילב,, ןופ ןוא טפעלקעג טינ ןטייוװצ םוצ רענייא ךיז יז ןבָאה טנַאלַאט ןוא טרעוז

 | ,סעיצקַארטסבַא ןופ ןירעטכיד ַא ,ןירעלָאמ עשיריל ענעטלעז ַא זיא ,ןישרעג ענעריובעג ,ַאינָאס . םַאדַאמ;,
 ןופ רענעט יד ןענַאמרעד יז ,שילַאקיזומ ןענייז סעיניל עריא;

 .ערטילַאּפ יד (*
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 יז ןענַאװ ןופ ,דנַאל ַא -- דנַאלסור ןיא ןעגנוזעג ןרעוו סָאװ רעדיל

 רעד טימ ןּפַאכוצנָא טינ ױזַא טקנוּפ ןענייז ןטעשזויס עריא .טמַאטש
 ,טנגוי רעד ןופ ןוויטָאמ ענעסעגרַאפ-גנַאל יו ,טנַאה

 ,טעיציזָאּפמָאק-לעטסַאּפ ןוא ןעשאוג ,רעדליב-ליוא עריא ןופ עליפ ,-
 עטַאנָאס, ,"עינָאפמיס עשיטַאמָארכ; ןעמענ עשילַאקיזװמ ןייר ןגָארט

 ,ןביז --- עיצָאמע, ,?גָאט רַאפ העש ַא ןופ ןרוטקָאנ; ,"ןירג ןוא לעג ןופ
 ...רעטייוו ױזַא ןוא ,?ָאטָאמדזָאק

 זיא ןירעלָאמ רעכיירטסייג רעד ןופ 'עינָאפמיס עשיטַאמָארכ, יד;
 יד ןופ ןעגנַאגרעביא יד ,טײקטגָאזרעד-טינ ַא סעּפע ןופ ןברַאפ טימ לופ

 ןרילָאק עפורג ןייא ןופ ךיז ןשטילג וצ גיױא סָאד ןעגניווצ ןרילָאק
 -גולעג ַא זיא "גָאט רַאפ העש ַא ןופ ןרוטקָאנ; רעד .רעטייווצ רעד וצ

 טימ ,עיצַארטסליא ןַא --- יורג ןוא סייוו ,ץרַאװש ןופ טכעלפעג רענעג
 .קרעוו ענייז ןיא ןעמעש טפרַאדעג טינ ךיז טלָאװ ןעּפָאש רעכלעוו

 -קרעמ זיא ,וויטָאמ:טייל ןלעג ןטימ ,'טעטרַאװק, טנווייל סָאד,

 יד/ עבלעז סָאד ןוא ,גנונעכייצ ןייז ןופ טייקיסילפ רעד טימ קידריוו
 עכלעוו ,עקסַאמ עקידלפענ סנוװָאהטעב ."ןירג ןוא לעג ןופ עטַאנָאס

 עיציזָאּפמָאק רעקיזָאד רעד וצ-טיג ,רעמיש םענירג ןיא ָאד ךיז טרילרַאפ

 ענייז ןופ ןעלגילפ יד ףיוא קעװַא ךייא טגָארט ,קנואווש רעדנוזַאב ַא

 עקיזָאד יד ...עטַאנָאס רעטנעצביז ןייז ןופ רענעט עכעלברעטשמוא
 ",,.,גנולעטשסיוא רעד ףיוא ןעגנופַאש עטסעב יד ןענייז ןטנווייל עדייב

 ןענַאטשרַאפ טינ טרָאװ ןייק ןוא ןגיוא יד ןבירעג ךיז טָאה ןירב

 ליטס ןטימ עקװַאקרַאה סָאד טָאה ןבירשעג זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע
 סָאװ זַא ,ױזַא ;קידתושממ טינ ןוא ןעמואוושעצ ,לוקַארָא ןשיכירג ַא ןופ

 "יװש ַא ןיא יו ױזַא ,ןשטײטנײרַא םעד ןיא רע ןעק ליוו רענייא רעדעי
 ,דרעפ ַא יא ,ערעשטָאק ַא יא ,שיפ ַא יא ןעז ןעמ ןעק לּפענ ןקידנעמ

 רָאלק .עיזַאטנַאפ לסיב ַא ןבָאה רָאנ ףרַאד ןעמ . , .ייה טימ ןגָאװ ַא יא

 רעדייא ךָאנ ןרָאװעג סָאד זיא ןביושעג זַא ,ןעוועג ךיוא ןענירב זיא
 טייצ ןייק עקוװַאקרַאה טלָאװ ,טינ זַא ,טנפעעג ךיז טָאה שזַאסינרעװ רעד

 -בױל םענעגיוזעגסיוא-רעגניפ-ןופ ןייז ױזַא ןריזיליטס וצ טַאהעג טינ

 ,גנַאזעג
 ,ויטקעיבָא סָאד זיא ןבירשעג זַא ,קורדנייא םעד ןכַאמ וצ ידכ

 ,עמַאד ַא טכַאמ ןעמ סָאװ ןטנעמילּפמָאק עזיולב טינ ןענייז סָאד זַא
 ,ןגָאז טינ ןלָאז םיצל ידכ ןוא ,טעב ןוא שיט טלייט ןעמ רעכלעוו טימ

 ןיירַא טמיור ןעמ עכלעוו ,רעטרעוו עשילרעטסיוא זיולב ןענייז סָאד זַא
 ןייזהדומ ןעמעש ךיז ןלָאז ענעי ידכ ,ןרעיוא עגנַאל יד ןיא ןענַאפָארּפ
 ןופ ףוס ןיא ןענייז -- ,טינ טיִמ טינרָאג ןיטולחל ןעייטשרַאפ ייז זַא
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 ; תורוש עשיטסירעטקַארַאכ עקידנגלָאפ ןבעגעגוצ ןעוועג ,סופ ןייא ףיוא ,ץכעקיטירק רעקיזָאד רעד
 ןקיזָאד םעד ןיא ןכַאז עטסכַאװש יד ןענייז ,"סעבורט ןופ קריצ רעטעל -ָאיפ רעד , ךיוא יװ ,.ג ַאינָאס םַאדַאמ ןופ "ףושיכ רעיולב רעד;

 -ּפַאס וצ ,ױלב-טלַאבָאק וצ רעביא טייג יז רָאנ .יװ .ןייא טינ .ג ַאינָאס םַאדַאמ ךיז ןביג רענעט עטעלָאיפ ןוא עיולב ,ןרילָאק ןופ רעטסעקרָא
 ". ,,אפוג ןעמרָאפ יד טינ רעבָא ,ןפַאשעג ןרעוו ןעמרָאפ עכלעוו ןופ סָאַאכ םעד רָאנ ןעעז רימ ןוא ,טייקכעלדניפמע עצנַאג ריא סיוא ךיז טּפעװ ױזַא ,טעלָאיפ ןכעלטיור וצ וליפַא ןוא ָאגידניא-םענעריפ

 . ..טלעוו קע זיא ,יירעלָאמ ןופ ץַאזנגעק סָאד דָארג זיא סָאװ ,"סָאַאכ, :טרָאװ ןכעלרעפעג ַאזַא ןלַאפ טזָאל דובכ םענעגייא ןייז טימ עקוװַאקרַאה ביוא --- ,ןָאטעג לכיימש ַא רעטיב ןירב טָאה - - ,טעּפַאילעגנָא ןטרָאד טָאה יז סָאװ רָאפ ךיז לעטש ךיא ---
 ;ױזַא ,טכירעגמוא ץנַאג ,טקידנערַאפ ןוא לקסיּפ ןסיז ַא רעטייוו עקװַאק -רַאה ןטרָאד טכַאמ ,תמא םענעצלַאזעג ַאזַא טימ ןוא שטיינק ןקיניזפיס ַאזַא טימ טײקשיאײטרַאּפמוא רעקילייה רעד רַאפ ןעוועג אצוי
 *,ןויטָאמ-חרזמ ןוא -ברעמ ןשיוצ זעטניס ןקיברַאפ -שילַאקיזמ ַא ןפַאש ןוא טסנוק רענרעדָאמ רעד ןיא טרָא ןקידובכב ַא ןפמעקסיוא סיוועג ןשינעכוז עריא טימ ךיז טעװ ןירעלָאמ עטבַאגַאב יד ,ןרוטַאינימ עשיסרעּפ ןוא עשיזעניכ ןופ ןעקניו ךס ַא ךיז ןיא ןבָאה יו ."ךַאשידַאּפ ןופ ךעּפעט רעד; ןוא "ףמואירט ןיא חרזמ רעד, :יװ ,ןטנווייל עניילק סנישרעג םַאדַאמ רַאפרעד ןענייז קידנרעבױצַאב;
 .,,? שיסרעּפ ןוא שיזעניכ 1 שיטָאַאכ רעדָא שילַאקיזומ יז זיא ?ןישרעג ענעריובעג ,ןירב ַאינָאס טרָאפ זיא עשזיסָאװ ,ןכב
 ...רעטקַארַאכ ריא טוג רעייז ןעק ,ןירב ,רע ,רעטציא ןטּפױהַאב וצ טיירג ,יאדװַא ,סָאד יז זיא לגענ ןוא ןייצ טימ .ןגָאז טלָאװעג יז טָאה סָאד עקַאט זַא ,ןביולג ןעמונעג ןײלַא ַאיגָאס טָאה ,םַארגָארּפ רעד ףיוא טקורדענּפָא ןרָאװעג ןוא ןרָאװעג טקיטסעּפַאב ןיוש ןענייז ןעמענ עבלעז יד זַא ,טָא . . . עקוַאקרַאה יז טָאה טרעלקעגוצ .ןשינעעזרַאפ עקיזָאד יד ןבעג לָאז יז ןעמענ ַא רַאפ סָאװ ןסיוו וצ ןביױהעגנָא טינ יז טָאה ,ָאגידניא ןוא ױלב-טלַאבָאק ןופ ?סעטַאנָאס; עריא ןוא סעיציזָאּפמָאק עלעג ןוא ענירג עריא טרימשעג טָאה יז תעשב ,עריא טינ ןענייז ןצכעדלעמעג יד ןופ ןעמענ עשילרעטסיוא יד וליפַא ! רעקינייוו טינ ןוא רעמ טינ .. ,ברעמ ןוא חרזמ ןשיװצ זעטניס ַא ךיז רַאפ ןפמעקסיוא טייג ןוא ,ןריפ יז לָאז רע עקילַאק ןקידעקניה ַא ףיוא טרַאּפשעגנָא ָאד ךיז יז טָאה ,עמרָאפ ןוא ברַאפ וצ עדנילב ַא .ײרעקשטַאּפ רעצנַאג רעד טָא וצ טליפרעד ןירב טָאה תונמחר ַא ןוא ןליוורעדיוו ַא
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 םעד טימ זַא ,טסואוועג ךיוא ,רעבָא ,רע טָאה קיטקַארּפ רעד ןופ

 ןענייז שזַאסינרעװ ןפיוא .טקידנעעג טינ ךָאנ זיא ןײלַא ץיטָאנ-הבוט

 ןופ לטעצ םעד ןיא ,ךיוא רעקיטירק-טסנוק עתמא ןעוועג יאדווַא

 ןייז ןופ ביױהנָא ןיא סיוא טנכער עקוװַאקרַאה סָאװ ,"ץכעילב רעזירַאּפ,

 "טסנוק ןטסנרע ןַא רעייז ןופ ןעמָאנ ַא ןענופעג ןירב טָאה ,עלעקיטרַא

 סָאװ ןוא ןעגנולעטשסיוא ענעגייא ענייז ןופ ןעק רע ןכלעוו ,רעטרָאּפער

 עגַארפ יד .קַאבלעד ןַאשז זיא ןעמָאנ ןייז .ןבירשעג ייז ןופ טָאה רע

 קיטיונ רַאפ ןעניפעג טּפיוהרעביא טעוו קַאבלעד רעבלעז רעד יצ ,רָאנ זיא

 טָאה ןעמ סָאװ ,"ןירג ןוא לעג, ןופ סעינָאפמיס יד ןגעוו ןביירש וצ

 הרטַאּפ רעדירב יד ןופ עירעלַאג רעד ןיא ןגָארטעגרעטנוא ָאד םיא

 ... לרָאּפ םעד ףיוא תונמחר סיורג ַא ןייז טעװ טלָאמעד -- ָאי ביוא רָאנ

 לַאנרושז-ןכָאװ ןטסנרע-רעייז םעד ןיא ,ןפָארטעג קיטכיר טָאה ןירב

 ןָא ,ץיטָאנ רעניילק ַא ןענישרעד ןכיג ןיא זיא (*"ט'רַא רטָאנע

 ןופ ןלַאיציניא יד טימ רָאנ ןבירשעגרעטנוא ןוא סעיצקודָארּפער םוש

 סעּפע רָאג טגָאזעג ןטרָאד זיא ןעוועג ןוא .ד .שז :ןעמָאנ ןטנַאקַאב םעד

 ןגײלנײרַא טלָאװעג םלוע םעד טָאה עװַאקרַאה סָאװ ,סָאד יו ,שרעדנַא

 :ױזַא ןענַאטשעג זיא ץיטָאנ ןיא ,ליומ ןיא

 גנולעטשסיוא ןַא טנפעעג ןטלמונַא ךיז טָאה יסעָאביַאל-עד יר ףיוא,

 "נעט ַא ,ןרָאװעג טכַאמעג זיא ךוזרַאפ ַא ןוא ןישרעג ַאינָאס םַאדַאמ ןופ/

 וצ ,עטסעב סָאד ריא רַאפ ליװ סָאװ ,םענייא ןופ ךוזרַאפ רעזעיצנעד

 -- ןטרָאד ןסייה ןברַאפ ,ןעמָאנ ןקיטכיר םעד טימ טינ ןכַאז ןפורנָא

 עקיקעריפ ,ענירג ןוא עלעג עטשימעג-שידניק ןוא ,רענעט עשילַאקיזומ

 ןענייז ןעמענ .סָאצרעש ןוא ןטַאנָאס ,סעינָאפמיס --- ןקעלפ עלַאװָא ןוא

 רעמ ךָאנ ָאד ןענייז ךוב-רעטרעוו ןשידעּפָאלקיצנע ןיא ,קיטכיוו טינ

 ,רעמיצ"רעדניק ןופ ןוואורּפ ןענייז ץלַא סָאד זַא ,זיא רקיע רעד .ןעמענ

 "סיוא ירפדוצ סלַאפנדעי זיא סע ,ןָאט וצ טינ טסנוק טימ ןבָאה סָאװ

 וצ רעסעב זיא סע .ןזעוו ַא ןופרעד ןכַאמ ןוא ןכַאז ענלעזַא ןלעטשוצ

 ײװ ױזַא ,טסנוק ןיא :סנטײצַאב ןירעלָאמ רעטרעעג רעד סָאד ןגָאז

 זיא ץלַא .טפַאשטניירפ ןייק ןוא תונמחר ןייק ָאטינ זיא ,רוטַאנ רעד ןיא

 ןוא גנולקיװטנַא ,םיור ןוא טייצ ,ברַאפ ןוא סָאמ וצ ןפרָאװעגרעטנוא ָאד

 ןופ יורפ יד זיא .ג ַאינָאס םַאדַאמ זַא ,טנַאקַאב זיא זדנוא .טייקפייר

 וצרעד טָאה ןַאמ רעד סָאװ ,רעדנואוו ַא זיא סע .רעלָאמ ןטבַאגַאב רעייז ַא

 גנורינַאפָארּפ וצ ןזָאלרעד טינ רָאט ,טפַאש רעכלעוו ,שטנעמ ַא .ןזָאלרעד

 טלַאה ןוא ךיוה ױזַא טצעש ןיילַא רע עכלעוו ,גנופַאש רעבלעז רעד ןופ

 *.רעייט ױזַא

 .טסנוק רעודנוא (*
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 ,ןקידיינש םעד ןיא .ןיימ ַא ןָא טינ ןוא ,טגָאזעגנײרַא ןעוועג זיא סָאד
 -קיטסייג ַא ןופ עינָאריא יד טליפרעד ןירב טָאה ןָאט ןכעלנעזרעּפ-לסיב ַא
 ןוא ןַאמ ןשיווצ סָאװ רעקיניײוװ-רעמ טסייוו רעכלעוו ,ןשטנעמ ןטנעָאנ
 ,טכַאמעג טָאה בייוו סָאד טייב ַא רַאפ סָאװ ןוא ןעמוקעגרָאפ זיא בייוו
 סָאד טָאה קַאבלעד ןַאשז .טײקטמירַאב יד ןַאמ ריא ייב ןּפַאכוצסיױא ידכ
 טימ ,ץיטָאנ ןייז ןופ תורוש רָאּפ עטצעל יד ןיא ,טרעיילשרַאפ רָאנ
 -סיוא ַאזַא וצ ןזָאלרעד טָאה ןירב דיוד סָאװרַאפ ,ןסיוו-טינ ןטשרמולכ
 ןיא ךיז ןשימניײרַא :ןסייהעג ןיוש סָאד טלָאװ שרעדנַא .גנולעטש
 טימ ןפָארטעג ךָאנרעד ךיז טָאה ןירב ןעוו .ןטייהנגעלעגנָא עטַאוװירּפ
 -עטשַאב רענעי םיא סָאד טָאה ,טרעצנָאק ַא ףיוא ןקַאבלעד ןבלעז םעד
 .ךערּפשעג ןעמיטניא ןוא ןצרוק ַא ךָאנ טקיט

 ,טקידנערַאפ קַאבלעד טָאה --- ,ןבעגוצ טפרַאדעג ךָאנ בָאה ךיא ---
 טָאה ,רעגרָאזרַאפ םעיינ ריא ןופ ףליה רעד טימ ,ַאינָאס םַאדַאמ זַא ---
 טפיוק סָאװ ,גירק-רעגריב ןיא לַארענעג רעשיזעניכ ַא יו טלדנַאהעג ָאד
 אמזוג ַא ןעװעילַאמנָא ...קידנעטשטסבלעז ךיז טכַאמ ןוא טַאמרַאה ַא
 -געוו סלַא ךיז ןרעלקרעד ןוא ןָאטרַאק ןוא טנווייל רעקיטש עקיטנַאקריפ
 ךָאד זיא סע רָאנ .עבלעז סָאד זיא -- טסנוק רעיינ רעד ןיא ןירעזייוו
 ,ןזָאלעגכרוד סָאד ךיא בָאה ,טנעקעג בָאה ךיא עכלעוו ,עמַאד ַא טרָאפ
 ,גונעג ןייז ךיוא ױזַא טעוו סע

 ,סַאנרַאּפנָאמ רעד ."גונעג ןעװעג ךיוא ױזַא; ךעלקריוו זיא סע
 ,ןעגנומיטש ײלרעלַא ןפרָאװעגרעטנוא ,רעטעמָארַאב ַא יוװ ,זיא רעכלעוו
 םעד ןגעק טלדנַאהעג ןייפ טינ ָאד טָאה'מ זַא ,טּפַאכעג גנולצולּפ ךיז טָאה

 -ייווצ ,ןעגנוקרעמרַאב עשינָאריא יילרעלכ טימ ,ןַאמ ?םעגעזָאלרַאפ, |
 טנעה יד טקרַאטשעג ןײלַא טימרעד ןוא ,ןציוו עליופ ןוא ןעקניוו עקיטייד
 ,עװַאקרַאה סקַאמ ןופ טלַאטשעג ןיא ,רעמענרעטנוא ןשיטסידנוש ןופ
 -לכ טימ ןוא עמַאלקער רעכעלפיוק ןייז טימ ,רעטנוא טבָארג רעכלעוו
 ,ןטרעװ עשירעלָאמ עטנידרַאפ יד ןוא ןטנַאלַאט עתמא יד ,סקירט יילרע
 טָאה ןירב דױד ...קיטיױג רַאפ טניפעג רע עכלעו ,יד טניורק ןוא
 -בלַאה ןוא עטנַאקַאב ענייז ןופ עינָאריא יד זַא ,ןקרעמַאב ןעמונעג
 ,לכיימש ןכעלטניירפ ַא ןיא רעביא זייווכעלסיב טייג ןגעלָאק עטנַאקַאב
 ןעמ ,עפַאק ןיא שיט םוצ ןייא םיא טדַאל ןעמ ,ןגעקַא םיא טמוק ןעמ
 ,טרָא ןטצעזַאב ַא ּפָא םיא טערט

 ,ךימ טליו ריא .ליק רעיײז ןעמונעגנָא סָאד רע טָאה הליחתכל
 ץימש עטנידרַאפ-טינ יד רַאפ ,לקרעקוצ ַא טימ ןטעברעביא ,סָאד טסייה
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 ןוא ,לגניי-רדח ןייק טינ ךָאד ןיב ךיא רָאנ ? ןגָארקעג בָאה ךיא סָאוװ

 | ... טינ ךיוא ךיא ןיב רעקוצ לקיטש ַא ךָאנ ענדעשז

 ןופ טרירעג וליפַא ןעועג ,ןטעבעגרעביא ךיז רע טָאה רעטעּפש

 "ירעגיינ יד .טכַארטעג ךיז רע טָאה -- *! רעדניק עסיורג , ,הטרח רעייז

 ,לירג ַא ייב ךעלסיפ עטשרעטניה יד ןסײרוצּפָא יז טגניווצ עכלעוו ,טייק

 טייקירעגיינ עבלעז יד ,"ייז ןָא; ןעגנירּפש טעװ רע ױזַא יו ןעז וצ ידכ

 לרעטַאלפ ןטשלחרַאפ ַא ןעניפעג ייז ןעוו ,טפַאשביל סיורג ןיא רעביא טייג

 םיא זיא סָאד זַא ,יאדװַא קידנעניימ ,ןטעלג ןוא סָאד ןשוק ןוא זָארג ןיא

 ..*ןעילפ ןבױהנָא ןוא ןבעלפיוא סָאד טעװ ןופרעד זַא ,םענעגנָא רעייז

 ןעוךטלעז רע טגעלפ ,טּפַאשביל עשידניק ַאזַא ןדיימוצסיוא ידכ

 רענעטלעז ךָאנ ,עימעהָאב-רעלטסניק רעד ןופ סעפַאק יד ןיא ןעמוקניײרַא

 טָאה םעד רעסױא .םיא טימ ןעוועג זיא ַאינָאס ןעו ,טלָאמעד יו

 רעד ןוא .ןײלַא רע זיא טציא זַא ,טנָאמרעד קרַאטש םיא סָאד

 סעמעװ ,ענייז יורפ עגולק ןוא ענייש ,עצלָאטש יד זַא ,קנַאדעג

 רַאפ טפמעקעג גנַאל ױזַא טָאה עכלעװ ,טשוקעג טָאה רע טיפ

 -ײלגַאב סלַא טױרטרַאפנָא םיא ךיז טָאה יז זיב ,טפַאשלדיימ ריא

 ךיז טָאה עבלעז יד זַא ,רעלטסניק ַא ןופ ןבעל ןרעווש ןיא ןירעט

 לשוילעּפַאק-יברעד ןעיורג ןיא ץכינעגיוט םעד ןפרָאװעגקעװַא טכייל ױזַא

 ...רעדיל עטרירטסוליא קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ןופ טײהנעגנַאגרַאפ ַא טימ

 !קלָאפ עשרעבייוו סָאד !ַאזַא קלָאפ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ,דלַאװג

 ,םעד רַאפ ףיוא ךיז ייז ןרעפּפָא טייקטסנרע רעפיט ןוא טפַאשנדײל טימ

 -עפָאה ןוא עקנַארק ןופ רעטסעווש עקיצרַאהמערַאב ןרעוו ,ןביל ייז ןכלעוו

 ןכעלנעזרעּפ רעייז ,טנגוי ענעגייא רעייז ייברעד ןרילרַאפ ,עזָאלסגנונ

 יד יוװ םירוסי ןוא תורצ רעמ ךס ַא ןגָארטוצרעבירַא קיאעפ ןענייז ,קילג

 לבַאּפַאק .ייז ןענייז רעגניפ עקיצרַאהמערַאב עבלעז יד טימ ןוא ,רענעמ

 רעביא ,עטבילעג ןוא רענעמ ערעייז ייב רעצרעה עקידעבעל ןסײרוצסױרַא

 ןרעױדַאב ןָא קעװַא ןעיײג ייז ;גנוניימ רעשלַאפ ַא רעביא ,זירּפַאק ַא

 .++ ךיז רעטניה ןקירב יד ןענערברַאפ

 "עדנַאװ-סופ עגנַאל טימ ץרַאה סָאד ןליק ןעמונעג ןירב ךיז טָאה

 םענרענייטש ןסיורג םעד ןרעטעלב טגעלפ רע .זירַאּפ רעביא ןעגנור

 ןרעהיצ עשינָאלװייט ןוא ןעגנַאגנייא יד רעביא ןרוגיפ עוויטימירּפ ,ןציּפש

 רעד ןוא ,לטיּפַאק רעטסלטימ רעד ןעוועג זיא --- סענירדןגער יד ףיוא

 רַאפ ןענייז לעשימי"ןעס רַאװלוב ןפיוא רעדעב עשימיור יד ןופ ןטשער

 ,ךוב ןקיזָאד םעד ןיא תורוש ענעבירעגּפָא-בלַאה עטשרע יד ןעוועג םיא

 "טסנוק ענעטנעמעצ --- קיטָאג רערַאברעדנואוו ןייז טימ םַאד-רטָאנ רעד

 ןרעמיכ עשינָאלוויײט ןוא ןעגנַאגנייא יד רעביא ןרוגיפ עוויטימירּפ ,ןציּפש
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 רעד ןוא ,לטיּפַאק רעטסלטימ רעד ןעוועג זיא -- סעניר-ןגער יד ףיוא
 ףוס ןופ ןעגנורענירעד יד :רעדָא ,לטיּפַאק רעטנצניינ ןוא רעטנצכַא
 -רַאפ ערעיײז עלַא טימ רעטרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ בױהנָא ןוא ןטנצכַא
 ןופ ןוא עיצולָאװער רעסיורג רעד ןופ ןטּפַאשנדײל עסיורג עטרענייטש
 לקזיב ןטרָאג ירעלויט ןופ ןגיוצעג ךיז ןבָאה ,עכָאּפע רעשינָאעלָאּפַאנ רעד
 ,טקידנערַאפ טָאה רעטירד רעד ןָאעלָאּפַאנ סָאװ רעיוט-ןלַאפמואירט םעד
 לטיּפַאק םענרענייטש ןקיזָאד םעד רעביא טקנוּפ"קוקסױא רעטסנעש רעד
 רעד ןבעל ,רוואול ןוא ירעלויט ןשיווצ ,ןטרָאג ןיא ןעוועג םיא רַאפ זיא
 --. טנעמָאמ רעטסעב רעד ןוא ,ןטנצרעפ םעד יאול ןופ עקרַא רעניילק
 סָאװ ,טקעטסָארּפ רעקידלַאװג רעד .ןוז רעד ןופ גנַאגרעטנוא ןרַאפ
 רעד ןופ וינעוועג רעד זיב רעדלעפ-יעזילע יד רעביא ןענַאד ןופ ךיז טיצ
 ןטימניא .רוּפרוּפ ןוא דלָאג טימ ןסָאגרַאפ טלָאמעד זיא *ײמרַא רעסיורג
 --- "לדָאנ סערטַאּפָאעלק, טימ ץַאלּפ-דרָאקנָאק רעד --- טקעּפסָארּפ ןופ
 רענערָאװעג-בורח רעטלַא-רוא רעד ןופ קסילעבָא רעשיאַאכרַא רעד טָא
 -גײרַא טָאה סוינעג רעשיזיוצנַארפ רעד ןכלעוו ,עיצַאזיליוװיצ רעשיטּפיגע
 ,קַאמשענ ליפיוזַא טימ ןוא קיצנוק ױזַא ,טייצ רענרעדָאמ רעד ןיא טסַאפעג
 רעד יו ןטלַאהעגסױא ןוא שיטילָאנָאמ ױזַא ; סנייא ןרָאװעג זיא סע זַא
 רעד --- טנָאזירָאה:טָאטש ןפיוא רעטייוו טרָאד ןוא .,ןײלַא קסילעבָא
 ןַא ,ןירַא טלעװ רעדנַא ןַא ןיא רעױט ַא ,ףמואירט ןופ רעיוט רעקיזיר
 זדנוא ףיוא ןרעיול רעדנואוו עכלעוו .טפנוקוצ רעטייוו רעד ןיא גנַאגנייא
 ? דלָאג ןופ דנַאל סָאד --- ָאדַארָאדלע !גנַאגנייא םעד רעטניה ןטרָאד
 ףעז טינ טציא ןעמ ןָאק סָאד !ןקילג עשישטנעמ ערענעטלעז רעדָא
 ,ןגיוא יד טדנעלב ןוא רעיוט ןסיורג ןיא טגנעה ןוז עקידנעייגרעטנוא יד
 ,ןגרָאמ זיב טָאטש רעקיביײא רעד טימ ךיז טנגעזעג ןוא קידרעייפ טכַאל
 רעגנעהנָא רָאנ ,ןקילָאטַאק ןייק ןעוועג טינ ןטלָאװ ןזיוצנַארּפ יד ןעוו
 ןרענעש ַא יז ןטלָאװ ,ןוז יד טרעטעגרַאפ ןטלָאװ ןוא טלוקיַאוטימ ןופ
 יד טָא יװ ,ןרעלקוצ טנָאקעג טינ ךיוא טָאג רעייז רַאפ רעױט-דיײשּפָא
 ...טָאטש-הכולמ רעייז ןופ קע ןיא עקרַא

 ןוז יד יו ןקוק ןוא ןטרָאג-ירעלויט ןיא טקנוּפ םעד טָא ףיוא ןייטש
 עטספיט ןוא עטסמיטניא יד ןופ ענייא ןרָאװעג ןענירב רַאפ זיא ,טײגרַאפ
 ייב .עטבילעג רעלופסינמייהעג ַא טימ ךיז ןענעגעגַאב יוװ ,סנגינעגרַאפ
 ...?גָאט םעד היוול ַא ןכַאמ,, : ןסייהעג סָאד טָאה םיא

 ןטייברעביא גנַאג-ריצַאּפש ןקיטכַאנרַאפ ןייז רע טגעלפ לָאמטפָא
 ןופ ,גערב ןטכער ןטימ ,ענעס רעד ןופ גערב ןטימ ךיז ןזָאלקעװַא ןוא
 עכעלרעה יד וצ ,וצ-ףורַא זיב ,סָאד טסייה ,קירב םעיינ ןופ ,ףענדןָאּפ
 גנולעטשסיוא רעסיורג רעד ןופ ןבילבעגרעביא ןענייז עכלעוו ,ןצַאלַאּפ
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 רעד ןופ סמערוט עטציּפשרַאפ ןוא עקידכעלייק יד .1900 רָאי ןיא

 -גנערטש רעטערומכעגנָא טימ ןטײלגַאב םיא ןגעלפ ירעשזרעיסנ ָא ק

 "עניגרַאפ"טינ םיא ןבָאה רעטצנעפ עכעלרעטלַא-לטימ עלָאמש יד ,טייק

 -- ןפַאש ןוא ןעיוב !ןַאמרעגנוי ,יירפ-וצ רימ טסיב, :טקוקעגכָאנ שיר

 ןיא ךעלרעמיצ עלעקנוט-בלַאה יד ןופ םענייא ןיא ..."ןילּפיצסיד זיא

 ,ךָאנ םיא ןקוק סָאװ סמערוט יד ןופ םענייא רעטנוא ,ירעשזרעיסנָאק רעד

 ןקַאנ םענערָאװעג-ױרג ןדנָאלב םעד טריזַאר ,גָאטרַאפ ,לָאמַא ןעמ טָאה

 טלָאמ ,ס ָא ד .עניטָאיליג רעד וצ יז ןריפ ןרַאפ עטענַאוטנַא ירַאמ ןופ

 ןסיוטש סָאװ ןכָאּפע ןופ ,ןטפַאשנדייל ןופ טייצ ַא ןעוועג זיא ,סיוא ךייא

 ,טיתמה-תיחת ףיוא ןעייטש ןוא בורח ןרעוו סָאװ ןטלעוו ןופ ,ןעמַאזוצ ךיז

 ןרעסעב ַא ןפַאש וצ ידכ טולב ןיא ןעיײגרַאפ סָאװ ןסַאמךשטנעמ ןופ

 ןעוועג ןענייז ס ָא ד .טלעוו רעד ןופ רעקלעפ עלַא רַאפ ןוא ךיז רַאפ ןבעל

 ,רענייא ןיא ןעמַאוצ ךיז ןסיג סָאװ סעידעגַארט ןענָאילימ ,ןעמַארד

 .עזעילעסרַאמ רעקיטומ רעד טימ טקַא ןטצעל ריא טקידנערַאפ עכלעוו

 "רַאה ,ַאינָאס :עמַארד ַא רעביא ךיוא טבעל ,רעלָאמ רעד ןירב ,רע ןוא

 רעמערָא ןַא יו רעביא סָאד טבעל רע !ַאכיַאכ ....סַאנרַאּפנָאמ ,עקוװַאק

 ךיגףיוא טימ ,רעלכײּפש ַא ןיא לרעטַאעט-ץניװָארּפ ַא ןיא טסיטרַא

 טָאה ַאינָאס עכלעוו ,יד וצ ךעלנע --- סעיצַארָאקעד עטעװעילַאמעגפיוא

 ...ורטַאּפ רעדירב יד ןופ עיערעלַאג רעד ןיא טלעטשעגסיוא

 ןכַאמ ןוא ןזירבפױא םיא ןיא טגעלפ רעטכעלעג רערעטיב ַא

 ןוא ַאזַא תעשב ןסקַאװסױא םיא ןגעלפ ןעלגילפ .ףוג ןייז רעטכייל

 רעד ןופ גערב ןפיוא גָאט ןכָאנ קידנפולכָאנ ,גנַאג-ריצַאּפש ןכעלנע

 | .ענעס

 -קיטסייג ַא ןוא רעדימ ַא ,רע טגעלפ ,ןרעוו רעטצניפ טגעלפ סע ןעוו

 .ענרעװַאט רעטסעב רעטשרע רעד ןיא ךיז ןּפַאכנײרַא ,רעטשירפעגּפָא

 -לקירּפ יד .ןווילֶא ענירג טימ רעינַאּפמַאש שַאלּפ בלַאה ַא ןלעטשַאב

 ןוא טַאקסומ ןופ טַאמָארַא ןייז ,ןייוו ןסיז-בלַאה ןופ טיײקּפרַאש עקיד

 "עג ןוא ןעקשוש עכעליירפ סָאד ,ץנַאלג רענעדלָאג ןייז ,ןעמולבטעלָאיפ

 קַאמשעג רעכעלטעפ רעטנַאקיּפ רעד ןוא םיוש ןקידלרעּפ ןופ לצנעט

 ןעגנערב םיא ןגעלפ ,ןווילָא עקינוז ,עקיטייצ יד --- ןסייברַאפ םענירג ןופ

 טרעװ עכעלנעזרעּפ סָאד ןכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ ןשירעמיורט םענעי וצ

 ,ןעניגַאב לּפענ ךעלקיטש עקידנעמיוש יװ ןענורעצ ןוא ןצלָאמשעצ

 , חא ןעגנונעפָאה עיינ טיג ,ףיוא-טכיול עכעלשטנעמדןיײמעגלַא סָאד ןוא

 ןייז וצ טנייש רעכלעוו ,גָאט ןקידנגרָאמ ַא ןיא ףמַאק ןוא טעברַא וצ טפור

 "רַאפ ןיוש זיא סָאװ גָאט רעד יו רעסערג ןייז זומ רעכלפעוו ,סיורג

 .טרעװ טינ ייא ענעזָאלבעגסױא ןייק ןבעל סָאד זיא טינ זַא ,ןעגנַאג
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 ןעמיטניא ריא וצ ןליוורעדיוו ַא טליפרעד ַאינָאס ךיוא טָאה ןכיגניא

 ,ןטענָאס עטרירטסוליא קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ יד ןופ רעטכיד ןטימ ןבעל

 םערָאװ .ןָאט וצ טַאהעג םיא טימ ןבָאה עכלעוו ,ןעיורפ ערעדנַא עלַא יו

 ,טגָאזעגוצ ריא טָאה רע סָאװ ,אבה:-םלוע רעד ןיא גנושיטנַא ריא רעסיוא
 יז טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,געוו ןקישטילג ןרַאפ ךיז ןקערשרעד ריא רעסיוא

 ,עמַאלקער רענטעמַאה ןוא רעטכַאמעג ירפ-דוצ ַא טימ ,טריפעגסױרַא
 ןייז זַא ,טליפרעד טָאה יז .אפוג םיא ןופ ןעוועג טשױטנַא ךָאנ יז זיא

 יו ןטקעפע ןופ רעמ ,טפַארק ןופ יװ רעטרעוו ןופ רעמ טײטשַאב עביל
 עשירפ יד ,יז טָאה ןיז ןשיזיפ ןיא זַא ,ץרוק .טפַאשנדייל רעטנוזעג ןופ
 ,טייב ןכעלנייּפ רעייז ַא טכַאמעג ,עקיטולבלופ ןוא

 -נעמַאזוצ ןקירעירפ ןיא .גָאט ףיוא טכַאנ ריא ןטיבעגסיוא טָאה יז

 ,ךיז טָאה ,גנוניימ ריא טול ,ןירב .ןַאמ ןטנוזעג ַא טַאהעג יז טָאה ןבעל

 -רַאפ ןעוועג רע זיא ליפוצ .גָאט ריא טימ ןבעגעגּפָא גונעג טינ ,רעבָא
 ...ןטָאש ןיא ןזָאלעג ?טנַאלַאט, ריא ןוא ןלָאמ ןייז טימ ןעמונ
 -קעװַא םיא יז טָאה רַאפרעד ...לחומ טינ לָאמנייק סָאד זיא יורפ ַא

 .ןפרָאװעג

 םעד טליפעגסיוא ,רעקינייוו-רעמ ,עװַאקרַאה סקַאמ ריא טָאה טציא
 טינ ןעמ ןָאק ןכַאז עדייב --- םינּפַא .טכַאנ עטסוּפ ַא ןזָאלעג ןוא --- גָאט
 ןעגנונעפָאה יד ,טנגונַאב טימרעד ךיז יז טָאה טייצ עטשרע יד ....ןבָאה

 "טסנוק יד ןיא סעיפַארגָאטָאפ עסיורג ןוא ןענָאלַאס ןיא רערערַאפ ףיוא
 זַא ,ןעזעגנייא יז טָאה ,רעבָא ,דלַאב .טילבעג:!ךָאנ ןבָאה ןלַאנרושז

 סָאװ ,סגָאטימכָאנ-ייט ענייז ,ןציטָאנ עטיירגעגוצ-סיורָאפ סעקװַאקרַאה

 רעזייה עשיבָאנס יד ןיא יז ןריפמורַא סָאד ןוא ,ריא בילוצ טעװַארּפ רע

 ריא ןפַאשרַאפ ,טכענ יד יו טסוּפ ױזַא טקנוּפ ןענייז ,טפַאשטנַאקַאב ףיוא
 -ןייא ןופ ,טינ סיוועג יז ןכַאמ טמירַאב ןוא דובכ ןקירעביא ןייק טינ
 ןזָאלעגסױא ךיז טָאה םערוטש טימ סַאנרַאּפנָאמ רַאװלוב םעד ןעמענ
 ןשטילגסיוא עטשרע סָאד ןוא .עטָאלב ַא :ןגָאז וצ טינ ידכ ...ךייט ַא

 .עלעקיטרַא סקַאבלעד ןַאשז ןעוװעג זיא לרעסַאו םענטומ ןיא ךיז
 ךיז ייז ןבָאה ?טירַא-רטָאנ, ןיא ןעניישרעד ןייז ךָאנ טייצ עשפיה ַא
 .עימעהָאב רעד ןיא זָאנ יד ןזײװַאב וצ טמעשעג עדייב

 -יײלּפ סנעמעלַא רעטניה ,ןבעגעגכָאנ טינ ץלַא ךָאנ טָאה עקוװַאקרַאה

 ערעדנַא טימ ןטפעשעג ענייז עלַא ןזָאלעגּפָא ,םישעמ טעברַאעג סעצ
 טימ ןלעטשרַאפ טלָאװעג ,ןַאװַארַאּפ ןשיזעניכ ַא טימ יװ ,ןוא סרעלָאמ

 רעקינייװ-רעמ ןוא עטבַאגַאב-תמא ןופ קרעװ ערעדנַא רעדליב סָאינָאס
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 טָאה ןעמ .ןפלָאהעג טינ רעבָא ריא טָאה סע .רעלטסניק עטנעקרענָא

 ,דַאלָאקָאש ןוא יט טימ טריטקַארט ,ךעלעבענש עסיז טכַאמעג ריא

 ,סנישרעג ענעריובעג ,סָאינָאס םַאדַאמ ןגעוו רעטרעוו רָאּפ ַא ןלַאפ ןזָאלעג

 יד טימ ,ןצכעדלעמעג עריא ןפיוק וצ ןעמוקעג זיא סע יװ רָאנ .טנַאלַאט

 טימ ןוא ץעק יו סיוא ןעעז סָאװ יק טימ ,סעינָאפמיס עטיור ןוא עלעג

 .ןלָאצ טלָאװעג טינ רענייק טָאה ,סעלטעימ יוװ ןעשטרַאטס סָאװ רעמייב
 ,קנַארפ טרעדנוה רָאּפ ַא ןבעגסיוא ןזָאלעג ָאי לָאמַא ןעמ טָאה רעמָאט ןוא

 טסנוק-רעיינ רעד רַאפ ןריטיגַא סעװַאקרַאה ןופ ךיז ןעּפעשטוצּפָא ידכ

 ןענופעג ַאינָאס ךָאנרעד טָאה ,ןירַא למערק ןיא ןּפעלש ןייז ןופ ןוא

 לקניוו ַא ןיא ןעגנַאהעגפיוא ןוא םַאר ןופ ןעמונעגסױרַא רעדליב עריא

 רעקידנפערטַאב רעד  ןופ טסניד רעד ייב רָאג רעדָא ,רעמיצ-רעדניק ןופ

 ,בוטש
 ערעסעב ןיא ןעקנעש ןעמונעג ןוא ןעוועג-בשיימ עװַאקרַאה ךיז טָאה

 ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג ןַאינָאס טָאה רע יװ ,?עמַאלקעד בילוצ , ,רעזייה

 סָאד ךיוא רָאנ ...טרָא ןקידובכב ַא ףיוא ןעגנעה לָאז סע ידכ זיולב

 ןטפירשפיױא עכעלדניירפ יד טימ רעדליב יד .,ןפלָאהעג קינייװ טָאה

 גהונ ךיז זיא ןעמ יו ,עלעכיימש ןכעלפעה ַא טימ ןעמונעגנָא ןעמ טָאה

 .ןעגנַאהעגפױא טינ *רעטרע עקידובכב; ףיוא רָאנ ,ךיירקנַארפ ןיא
 סָאד זַא ,ןגָאז טנָאקעג טלָאװ ןעמ .ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ ןענייז ייז
 .ליואו ףיוא וליּפַא .ןעגנולשעגנייא ייז טָאה לרעמיצ:לַאפּפָא עלעקנוט

 .ןעמעננָא טלָאװעג טינ יז ןעמ טָאה ,עירעטָאל רעד וצ ,ןטנוװָא עקיטעט
 יד ןופ לטעצ ןיא יז טלעטשעגסױרַא טינ -- ןעמונעגנָא ָאי ביוא ןוא

 : | ...ןסניוועג-טּפיוה

 -ָארבעג ַא טימ ,טָאה ַאינָאס זיב ,גנַאל ױזַא טרעיודעג טָאה סָאד

 ,רעטייל ןרעטנוא ץלַא ךָאנ טייטש יז זַא ,ןעזנייא ןעמונעג ,רָאנָאה םענעכ

 ערעירַאק רעייז ןבױהעגנָא ןבָאה סָאװ ,רעלָאמ ערעדנַא ןכלעוו ףיוא
 עלעטימ ףיוא רעוו ,עטשרעטנוא יד ףיוא רעו ,ןיוש ןכירק ,ריא טימ ךיילג
 "טכעלש םעד ןוא ןזָאלעגּפָא ןצנַאגניא ךיז ןבָאה טנעה עריא .,ןעלּפַאטש

 ןייז ןיא ,ןבעגעג יירפ ריא טָאה עקװַאקרַאה סָאװ ,לקניוו םענעטכױלַאב
 םענעצטיס ַא טימ טלעטשרַאפ יז טָאה ,ןטרָאד ןלָאמ וצ ,הריד רעשירוחב
 ןוא גָאט רָאנ .ןעמונעג טינ טנַאה ןיא לזניּפ ןייק רעמ ןוא ןַאוװַארַאּפ
 -פיוא ,קידנליוו-טינ ,קידנליוו ,ןוא רעזייה-עפַאק יד ןיא ןסעזעג טכַאנ
 טַאהעג רעירפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןקילב עשינָאריא עלַא ךיז ןיא ןעמונעג
 -פיוא יז טָאה ןעגנוקרעמַאב עשירעכַאלּפָא ןוא ;ןירב דיוד ןיא טליצעג

 רעד ןופ סעכיבייל ןוא ךעלדײמ-לעדָאמ סָאװ ,רעיוא ץיּפש ןטימ,טּפַאכעג
 םעיינ ריא ןופ סערדַא ןפיוא ןוא סערדַא ריא ףיוא ןקיש עימעהָאב
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 ןביוהעג ,ץיה ןיא ןפרָאװעג סָאד יז טָאה הליחתכל ...ןטלייוװרעדסיױא
 רַאפ סעצינהּפצוח עקיזָאד יד ןסייר וצ יז ןבירטעג טינ ריש ,לוטש ןופ

 זױלב ןענייז ענעי זַא ,ןרָאװעג רָאלק ריא זיא רעטעּפש רָאנ .רָאה יד
 לָאמַא ןענייז ייז ךיוא .ןײלַא יז יו ױזַא תומשנ עטשױטנַא עבלעז יד

 רעסַאנרַאּפנָאמ עכעלנע ןופ רעדָא ,ןעקװַאקרַאה ןופ ןרָאװעג טריפרַאפ
 עכלעזַא רעביא ןוא ךיז רעביא ןכַאל וצ טומ ןבָאה ענעי רָאנ .ןדלעה
 ,טומ ַאזַא טינ טָאה --- יז ןוא ,ןײלַא ייז יו תונברק

 ןרעקוצמוא :ןעוװעג טציא טלָאװ עטסקיטכיר ןוא עטסנעש סָאד
 ןַאמ םייב ןטעב ,הנותח רעד ךָאנ יװ ,ןבעל ןקידרעירפ םוצ קירוצ ךיז

 ביוא ןוא ,ןייז-לחומ ריא לָאז רע ,טכַאמעג ךעלקילגמוא טָאה יז ןכלעוו

 ,זיױה סָאד קירוצ םיא טימ ןעיובפיוא --- ןייגנייא םעד ףיוא טעװ רע

 םעד ןשיװּפָא ,טרָא ןפיוא קירוצ ץלַא ןלעטש .טכַאמעג-בורח טָאה יז סָאװ
 ענעגנַאגַאב ענעגייא יד ןענעקרעדוצנָא ידכ רָאנ ... ביוטש םענעלַאפעגנָא-

 ןבָאה וצרעד ןעמ זומ טפַארק ןוא ,טומ ןבָאה ךיוא ןעמ זומ ןרעלעפ

 ַאזַא ךָאנ ,טציא ןוא טַאהעג טינ לָאמנייק ךיז ןיא סָאד טָאה ַאינָאס ןוא
 -עג ןָא-זייוװדניק ןופ ,ריא טָאה יז .טינ יאדוװַא ,טנעמירעּפסקע ןרעטיב

 טציא .,רעטקַארַאכ רַאפ ןעמונעגנָא זירּפַאק ריא ןוא ץלָאטש ןטעשטשעיּפ
 יד ןעמַאזוצ-םענ ,ייג .זָאלבנפיײז רעטרילָאק ַא יו טצַאלּפעג סָאד טָאה
 ..! סנּפָארט-ףייז

 ,ּפָאק ןיא ןעמונעגנירַא ךיז יז טָאה טײקנפלָאהַאבמוא ריא ןיא
 ןטשרע םעד ןכַאמ טעװ ,רעטיײּפשַאב ןוא רעטקידײלַאב רעד ,רע זַא
 טעװ רע ,קילב ןטמעשרַאפ ריא ןּפַאכרעד טעװ רע .טָארט ןקיטומסיורג
 -רעדנופ םיא טעזרעד יז ןעוו ,ריא ייב טּפַאלק ץרַאה סָאד יװ ןליפרעל
 סָאד זיא יװ .ךַארּפש רעייז ןבָאה תומשנ זַא ,ךָאד טגָאז ןעמ .סנטייוו
 סמערָא יד ןיא ןטלַאהעג ליפ ױזַא יז טָאה רעכלעוו ,רע זַא ,ךעלגעמ

 טדער יז יו ,ליימ ַא רַאפ ןרעהרעד טינ לָאז ,טשוקעגסיוא דילג רעדעי ןוא
 בילוצ ,רשפא ,ךיז טעװ יז .טרָאװ ןייז ףיױא טרַאװ יז יו ,םיא ֹוצ
 רעבָא .ךעלגעמ טינ ןוא ןייש טינ זיא םעד ןָא .ןסעב ןוָאל ,שזַארוק
 . .. ךָאנרעד ,ךָאנרעד

 רעד ןופ טינ ,טרעהעג טינ ןוא טליפעג טינ רעבָא סָאד טָאה רע
 -עלעט ַא ייברַאפ יו ,ןייגייברַאפ טגעלפ רע .טנעָאנ ןופ טינ ןוא טייוו
 .ןרעדנַא ןַא וצ טייג עמַארגעלעט יד רָאנ ,ןעשזדוה ןטָארד יד .ּפולס-ףַארג
 ריא ןופ ךַארּפש-עמַארגעלעט יד טינ רעמ טּפיהרעביא טייטשרַאפ רע
 ןעמ זַא ,טסואוורעד ךיז יז טָאה רעטעּפש .טײקמַאזנייא רעשרעבייוו
 ןַא סעּפע טימ "ליוועד לעטָאה, ןופ ץַאלּפ ןפיוא ןעזעג םיא סטָאה
 ...יז טלָאמ רע זַא -- רעטעּפש ךָאנ ןוא .טייהנייש רעשיטָאזקע
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 -לעדָאמ טימ ,ןיינ .ןלַאפעגּפָארַא ןצנַאגניא ַאינָאס ךיז ייב זיא טלָאמעד

 בייו ענעזעװעג סָאד ?ַאינָאס ,יז !טינ ךיז ןעמ טסעמרַאפ ךעלדיימ

 !טינ סָאד !דדרַארישזָאװייר ףיוא ,עילעטַא ןקיטכיל ןופ ןירעשרעה ןוא

 .קיביײא ףיוא ...ןייגרעטנוא ץלַא גָאמ

 ןבעל-עימעהָאב סָאד ךיוא טָאה ,ןײלַא ריא רַאפ טקרעמַאבמוא

 טייקנדנובעגוצ םוש ןָא ,זיא טינ ןעמעוו וצ ןטכילפ ןָא ,ןקריוו ןעמונעג

 הר ןוא טעברַא ןשיװצ ןצענערג ןָא ,ןהעש עטמיטשַאב ןוא ןכַאז וצ

 םעט םעד ןעמונעגקעװַא ,טכַאמעג קידרעבַאלש ןצנַאגניא יז טָאה סָאד

 ןרָאװעג ןענורעצ זיא ןליוו רעד .טכעלש ןוא טוג ןשיווצ

 ,טפנוקוצ ַא ןָא ןוא טײהנעגנַאגרַאפ ַא ןָא ןבעל ַא ןרָאװעג זיא סע

 ןָאט וצ ,טײקטסוּפ וצ ךעלנע זיא סָאװ ,טייהיירפ רעטולָאסבַא ןַא טימ

 .ליוו יז סָאװ רעּפרעק םענעגייא ריא טימ ןוא טכענ ןוא געט יד טימ

 ,תורכש ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ןטלַאהעג סױא-גָאט ןייא-גָאט יז טָאה סָאד

 ןַארָאטסער ןשידעוװש ןופ ןגָארטעגסױרַא טָאה יז סָאװ תורכש עבלעז יד

 עבלעז יד ;טכַאנילַאזקיש רענעי ןיא תופינח סעװַאקרַאה ןופ ןוא

 עטרילוגער סָאד ןוא ןַאמ ריא ןזָאלרַאפ וצ טכַארבעג יז טָאה סָאװ תורכש

 .םיא םורַא ןבעל-טעברַא

 ריא טימ גנושיױטנַא רעשיזיפ ריא ףיוא ,רַאפרעד ,קידנקוק טינ

 "רעדיוו רעסיוועג ַא טימ יז טָאה ,ןישודיקו הּפוח ןָא ,רעצישַאב םעיינ

 זיב ,טרעוו סע ואוו ,עידוטס סנירב דיוד ןופ ןטכַארט ןעמונעג טייקכעל
 ,ןליו רעטרירטנעצנָאק ַא טשרעה סע ואוו ,טעברַאעג ,גָאטימכָאנ ריפ

 ואוו ,ןעלטימ ןוא טייצ ןופ טפַאשגרַאק ןוא טכוזרעפייא ענעטלַאהַאב

 רעד ןיא טייזרַאפ לדנרעק ַא יװ טרעוו לַאפנייא רעשירעלָאמ רעדעי

 ןײרַא דרע רעצרַאװש רעד ןיא יװ ,גָאט ןקידנגרָאמ ןופ טייקלקנוט

 םעד וצ טינ ,ןיינ ...ןסקַאװסיױא זיא טינ סָאװ ןופרעד טעװ רשפא

 בילוצ רָאנ ...טינ יאדוװַא --- יז ןוא ןרָאװעג ןפַאשַאב שטנעמ ַא זיא

 רעדָא ,ןסיוו ןײלַא ךָאד יז זומ ףוס-לכ-ףוס ? ןרָאװעג ןפַאשַאב ָאי סָאװ

 טינ ןטכַארט וליטַא יז טָאה םעד ןגעוו רָאנ .ליוו יז סָאװ ,ןסיוו ןלעוו

 עכלעוו טימ ,רענעלּפ ערעכיז-טינ ןוא ןטנעמילּפמָאק עשלַאפ יד ,טלָאװעג

 טנעקַאב ךיז ןבָאה ייז טניז ,טנידַאב יז טָאה רעטלייװרעדסיױא רעיינ רעד

 .עקירעייז סָאד ןָאטעג םישדח ןופ ףיול ןיא ןבָאה ,סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא

 טָאה ,טעברַא רעגנַאלדןרָאי ןָא ןצילבפיוא ןָאק טנַאלַאט ַא זַא ,גנוניימ יד

 טינ ןיילַא יז טָאה סָאװרַאפ ,יַא .הּפילק ַא יו ןסעגעגנייא ריא ןיא ךיז

 .טגרָאזעג ךיוא עקװַאקרַאה סקַאמ טָאה רעפטנע ַאזַא רַאפ ? טצילבעג

 טימ ,ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ ,רעלעפ םעד ןקיטכערַאב וצ זיא טינ יװ ידכ

 ריא ןבעג טינ ןוא ןבעל ןטנוזעג ַא ןופ ןוא ןַאמ ריא ןופ יז ןסײרּפָא
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 ןיא סיוא ןסקַאװ רעמייב ואוו ,טלעוו ערעטנַאסערעטניא ,עטגָאזעגוצ יד

 וצ ס ַָא ד ידכ .ןגער ַא ךָאנ םָאװש ַא יװ --- סוינעג ַא ןוא גָאט ןייא
 ןיא ןעמוק זַא ,דיירסיוא רעדנַא ןַא טרעלקעגוצ רע טָאה ,ןרעפטנערַאפ
 -סעיינ ַא ,עשרָאטַאװָאנ ַא זיא ,ַאינָאס ,יז סָאװ ,ןופרעד ןעמוקעג ץלַא סָאד

 ,םזיציסַאלק ןייז טימ ,רעריא ןַאנ רעד רָאנ .טסייג רעקידנעגנערב
 ןיא טָאה ,טעברַא רעשירעלָאמ ןייז ןיא ןיטור ןוא ןצעזעג עשימעדַאקַא

 ןילַא ןיוש ךיז יז ןָאק טציא .תוחוכ עטסעב עטשרע יד טױטעגּפָא ריא

 ןכעלרעגריב םעד ןיא גנונעקרענָא ריא ןּפַאכרעד טינ ןָאק ,ןגָאינָא טינ רעמ

 ,..קידלוש ץלַא ןיא זיא ,ןײלַא רע רָאנ ,ןירב .םורַא

 ןיא טלדנַאװרַאפ ,לעז רעטנוזעג רעירפ ,ריא ןיא ךיז טָאה סָאד

 -רַאפ רעטנעָאנ ריא וצ סעכ ןקידנרעי ַא ןיא ,עיזנעטערּפ רעכעלקנערק ַא
 ףַאפ , ,עטשרמולכ ,עריא וצ המקנ רענעסיברַאפ ַא ןיא ןוא ,טײהנעגנַאג
 ,ןײלַא ךיז וצ ןוא ןַאמ םענעזעוועג םוצ ;"ןרָאי ענערָאל

 ןעגנַאגעג יז זיא גנושיטנַא רעקיזָאד רעד ןופ קורד םעד רעטנוא

 .ןבעל-עימעהָאב רעסַאנרַאּפנָאמ ןיא ןעקנוזעג ,רעפיט ןוא רעפיט ץלַא
 עטברַאפעגוצ ,עדימ-קיבײא ןַא ןרָאװעג היוב רעקידנלעװק ַא ןופ

 גָאטימ ןסעגעג ,גָאט ןבלַאה ךָאנ סנייא זיב ןפָאלשעג .עצינסַאּפָאטסוּפ

 ,(*יטירעּפַא ןקידרעגייזַאףניפ רעײז ןױש ןעקנירט עלַא ןעװ

 ,טױרב:-טנוװָא םוצ םיײהַא ןעייג עלַא ןעוו עפַאק ןיא ןענלטב ךיז טצעזעג

 -כעלשטנעמ-רעביוא ןופ םיללכ עלַא רַאפ ןעוועג"אצוי טציא זיא יז ,ץרוק

 לָאמניײק ןענירב דיוד וצ זיא סָאװ סָאד ,טײקשילַאניגירָא ןוא טייק

 ןסעגעגנייא ריא ןיא ךיז טָאה ,לַאטעמ ןטוג ַא וצ יװ ןענַאטשעגוצ טינ

 ןוא ןבעל ַאזַא ןופ ןגלָאפ יד ןוא .ןוהושט ןקיכערב ןיא רעװַאשז ַא יו

 ...ןטרַאװ ןוָאלעג טינ גנַאל ךיז ףיוא ןבָאה ןטייהניואוועג עכלעזַא

 לטיּפַָאק רעמפניפ

 טפאשטנאקאב יד

4 

 ןטַאװירּפ ןייז ןיא טבעלעגרעביא טָאה ןירב דיוד סָאװ ,סיזירק רעד
 ןָאמ, ןייז ןפַאש וצ טפַארקרַאּפש יד ןבעגעג םיא טָאה ,ןבעל

 רעוועדעש רעניילק ַא סלַא ןרָאװעג טנעקרענָא זיא רעכלעוו ,(**"רעוויא

 .ליעטקָאק (*
 ,רעטניוו ןיומ (**
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 ןעוועג טינ ,רעבָא ,זיא רע .גלָאפרעד ןטנידרַאפ םעד טכַארבעג םיא ןוא

 רעטשרע רעד לייוו ,רַאפרעד רָאנ וויטָאמ ַא רעביא-ןעייק סָאװ ,יד ןופ
 ,רעטניוו רעשידיישיסור רעד לייוו ,אקווד .גלָאפרעד ַא ןעוועג זיא
 יד רע טָאה ,ןעגנולעג ױזַא םיא זיא ,לגרעב ןפיוא שטנעמ יינש ןטימ

 ןכָאנ ,ךיז טָאה םיא לי ןוא ;ןפרָאװרַאפ סעיציזָאּפמָאק-רעטניוו

 וויטָאמ םעד ןפיטרַאפ ןוא ןײלַא ךיז ןכַאמוצכָאנ טסולגעג ױזַא ,גלָאפרעד

 ידכ ,טפמעקעג ןײלַא ךיז טימ רע טָאה ,"שטנעמ:-יינש, ןעמַאזנייא ןופ
 טקעמש סָאװ טכירעג ַא ןופ ,עמעט רעבלעז רעד וצ ךיז ןרעקוצמוא טינ
 -ַאב טינ סעיצרָאּפ ייווצ ןייק ןעמ רָאט .,ןעמָאנָארטסַאג ןגָאז ,טוגיוצ
 ...סונעג ןטקיטעזעג:טינ-לסיב ַא םעד ייב ןביילב ףרַאד ןעמ .ןלעטש

 :עיצַאנַאפָארּפ ךיילגרַאפ ַאזַא רשפא ןיא טסנוק וצ גנואיצַאב ןיא
 ןפַאש ןייז ןיא טָאה ןירב ןכלעוו ,טַאטלוזער ןבלעז םעד טיג רע רעבָא

 - ,לָאמעלַא יו ױזַא ,לָאמ ס ָא ד ךיוא זיא ןוא ,ּפיצנירּפ ַא סלָא ןעמונעגנָא

 םענעגנולעג םעד ןפיטרַאפ וצ ןליוו ןטקיטעזעג:-טינ ןייז ייב ןבילבעג

 ...ךיז ןרזחרעביא וצ :טגָאזעג רעקיטכיר .וויטָאמ

 ןוא .ענירג ַא אקוד ...טכַאנ ענירג ַא טלָאמעג טציא טָאה רע

 סיוא-ןליפ גנודליבנייא ןוא רוטַאנ ואוו ,לָאבמיס סלַא יז טלָאמעג רעדיוו

 ,טכַאנ יד .עינָאמרַאה ןייא ןיא ןעמַאזוצ ךיז ןסיג ןוא עטייווצ סָאד סנייא
 טבעוװש ,יורפ רעקידתושממ-טינ ,רעכעלרעדנואוו ַא ןופ טלַאטשעג ןיא

 רעטיצ םענירג ַא ןיא ןטרָאד ךיז טלגיּפש ןוא ערעזָא גרעב ַא רעביא
 ןייש-הנבל רעכעלנירג ַא טפירט ןגיוא עריא ןופ .רענעט עקיברַאפ ןופ

 -ַאב עלופסינמייהעג ַא םורַא גרעב יד ןוא רעסַאװ םעד וצ-טיג סָאװ

 -טכַאנ םעד ןכיירגרעד סָאװ ,רָאה עקיכיױר עריא ןיא ןוא ;גנוטכיול

 ...ןרעטש ןרעמיש ,למיה

 זירַאּפ ןופ .ןפױלטנַא ןייז תעשב ןעזעג רע טָאה *טכַאנ ענירג, ַאזַא
 יד ןיא ,ץרַאה סָאד ןליק וצ ידכ ,טפַאשקנעב רעקידנענערב ןייז ןופ ןוא
 ןַא ןופ דנַאר-רעטַארק ַא ףיוא .ךיירקנַארפ-לטימ ןיא ,גרעב רעינרעװָא

 עפיט טימ טליפעגסיוא טציא זיא סָאװ .,ןַאקלואו םענעשַאלעגסיוא
 -ַאב טינ ןוא רעטכַארטרַאפ ַא ןסעזעג לָאמנייא ןטרָאד רע זיא ,ןרעסַאװ

 ןענייז גָאט ןופ ןלַארטש עטצעל יד .ןעמוקעגנָא זיא טכַאנ יד יו טקרעמ
 רע לָא רי מ ןופ תוברוח ןציּפש יד ףיוא ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא גנַאל ןיוש

 ןיא הנבל עלופ יד .גרַאב ַא ףיוא ,טייוו-טייוו סָאלש ןכעלרעטלַא-לטימ

 טָאה טכיל ריא ןוא גרַאב ןקידנגעקַא ןַא רעטניה ןופ ןעמואװשעגסיױרַא
 ןוא למיה ןוא רעסַאװ ןופ טייקיולב רעד טימ ןסָאגעגנעמַאזוצ ךייוו ךיז
 יד יו ןעוועג זיא סע .גנוריטַאש עכעלנירג ַא טכַאנ-רעמוז רעד ןבעגעגוצ
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 סָאד טפור טּפַאשנסיװירוטַאנ יד יװ ,ליּפָארָאלכ רעד ,ץנַאטסבוס ענירג
 ,םורַא ןוא םורַא גרעב עטעדלַאװַאב יד ןופ ןטכױלעגסױרַא טלָאװ ,ןָא
 עקיטכַאנ עצנַאג יד ,ךעלדנקלָאװ יד ,טפול יד טּפַאזעגנָא ןוא ךיז ןסָאגעצ
 ,גנוטכיולַאב

 טנעמָאמ ןייא ןענירב דיוד ךיז טָאה ,טקעפע ַאזַא ןופ טרעטסײגַאב -
 ןוא טכייל ךיז טגיוו ןטָאש רעכעלבייוו רעקיזיר ַא זַא ,טכודעגסיוא
 ערעזָא רעקידכעלײק-בלַאה רעד ןופ סעילַאפ עליטש יד רעביא שימטיר
 ןטימ ןעמַאזוצ ךיז טסיג טײקטעקַאנ עכעלנירג-לקנוט ריא ,םיא רעטנוא
 ,למיה לקזיב ןכיירגרעד ןירעזענילָאּפ ַא ןופ רָאה עקיכיױר עריא ,רעסַאװ
 טקורעגנײרַא ,עמעדַאיד עקידלקניפ ַא יװ ,זיא "רעב רעניילקא רעד ןוא
 + . .רָאה עקיזָאד יד ןיא

 טינ ןעוועג לָאמעלַא ןענירב רַאפ זיא ןשטנעמ םעד ןָא רוטַאנ יד
 יד ןופ טעייוװעג םוטעמוא םיא טָאה טלעק ןוא טייקטסוּפ טימ ,םָאקלופ
 טינ ןטרָאד טָאה ןזעװ עכעלשטנעמ סָאד בוא ,ןשזַאזיּפ עטסנעש
 ןשטנעמ םעד ןָא טנָאמרעד סָאװ ,סָאד סנטסקינייוו רעדָא ,טרירוגיפ
 סָאװ טנווייל ןטרימערּפ ןייז ןיא "?שטנעמ-יינש, ןייז :ליּפשייב םוצ יו
 -שטנעמ סָאד ואוו ,ןטרָאד . . .עירעלַאג רעגרובנעסקול רעד ןיא טגנעה
 יד םיא סָאד טָאה ,ןייז טנָאקעג טינ ןוא ןעוועג טינ ןיטולחל זיא עכעל
 ןיא ןבילבעג יירט םיא זיא סָאװ ןירעטײלגַאב ןייז ,ןריובעג עיזַאטנַאפ
 -ינַאקלואוו רעד ןופ דנַאר ןפיוא ,ָאד ךיוא .טײקמַאזנייא רעטספיט ןייז
 -עג עכעלרעה ַא ןריובעג םיא יז טָאה ,ערעזָא רעקידכעלייקבלַאה רעש
 רעסַאװ ןשיװצ ןוא ,טכַאנ רעד ןופ המשנ יד יװ סיורג ױזַא ,טלַאטש
 .טייקיטכיל רעכעלנירג רעד ןיא ,ךיז-ןעדיוה ןזָאלעג למיה ןוא

 טָאה ,עילעטַא ןייז וצ ,זירַאּפ ןיא קירוצ ךָאנרעד ךיז-קידנרעקמוא
 ץרַאװש טימ רעירפ ,ןציקס ךס ַא טכַאמעג עיזיוו רעקיזָאד רעד ןופ רע
 -נײרַא ,רענעט עכעלנירג ןופ שימעגייב ַא טימ --- ךָאנרעד ,סייוו ףיוא
 טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןעגנונעכייצ-רוטַאג ענעי ייז ןיא קידנטעברַא
 קידתונשקע ןוא קיטכיזרַאפ .גרעב רעינרעװָא יד ןיא ,טרָא ןַא ףיוא
 טוומעג קרַאטש ךיז טָאה רע .טעברַא ןייז טימ ןעגנַאגעגרָאפ רע זיא
 יד יוװ ,שיטקַאדיד ןרעוו וצ טינ ,רוטַארעטיל ןיא ןלַאפוצנײרַא טינ ןטיה
 ,עיסערּפמיא רענייר ןופ טנורג ַא ףיוא .. . רעלייצרעד עוויאַאנ עקילָאמַא
 טזומעג עיזיווטכַאנ ןייז טָאה ,רוטַאנ רעד יירט רעייז אקווד טינ ןוא
 ענעעזעג סָאד :עצנַאג ןייא ןיא ךיז ןסיגוצנעמַאזוצ ידכ ,ןרעוו ןפַאשעג
 ,דליב ןייא ןיא עטלעטשעגרָאפ ןוא

 ךעלדנע םיא זיא סָאד ןעו ןוא .טכייל ױזַא טינ ןעוועג זיא סָאד
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 -עגנָא ןעוועג ןענייז רוגיפ רעכעלבייוו רעד ןופ ןרוטנָאק יד ,ןעגנולעג
 ןעמואוושעצ ןעוועג ןענייז רעגניפ עניד יד ןוא ןטפיה עקידנור יד ,ןפרָאװ

 טלָאמעד טשרע ,ערעזָא רעד ףיוא סעילַאפ עכעלנירג יד ןופ רעטיצ םעד ןיא
 ןײלַא םיא זיא עיזיוו ןייז ןופ טכיזעג סָאד זַא ,ןפירגַאב ןירב דיוד טָאה
 ַא טימ ,ןיטַאלומ ַא סלַא טלעטשעגרָאפ ךיז יז טָאה לָאמנייא ,רָאלק טינ

 ,ןירעזעניכ עשיטעטסעיַאמ ַא סלַא --- לָאמ ןטייווצ א ;זָאנ רעכעלטיירב

 עכעלנירג יד טלעװק סע עכלעוו ךרוד .,ןגיוא עכעלמורק עלָאמש טימ

 ,. . דליב ןצנַאג ןרעביא גנוטכױלַאב

 ךיז ןסעגעג ,טלקנעווקעג ,ןדירפוצ ןעוועג טינ ןדייב ייז ןופ זיא רע
 טינ ָאד טעװ ןײלַא גנולעטשרָאפ יד זַא ,ןעזעגנייא טָאה רע זיב ,ןײלַא

 ןַאמ,; ןופ שטנעמ-יינש רעזָאלמרָאפ רעד טינ ריד זיא סָאד .גונעג ןייז

 ױזַא ,*טכַאנ רענירג, רעד ןופ המשנ יד ,עיזיוו-טכַאנ יד ...! ?רעוויא

 הקיני ריא ןעיצ זומ ,ןבעגעג ןעמָאנ ַא סיורָאפ דליִב סָאד טָאה רע יװ

 רעד ןופ שזַאזייּפ רעצנַאג רעד יו ױזַא טקנוּפ ,ענעעזעג ס ָאד ןופ
 עיזיוו יד ךיז טעװ ןַאד טשרע .ריא םורַא גרעב עקיטכַאנ יד טימ ערעזָא

 ַא יו ,קורדסיוא ריא טימ יוװ ױזַא ברַאפטיױה ריא טימ רעהַא ןסַאּפנײרַא
 ...ןסַאּפ טלָאמעד ךיז יז טעוװ עקנָאל רעקיטכַאנרַאפ ַא וצ םיוב

 יד ןופ ןעמַאטש ייז ,ךיירקנַארפ ןיא ןטייקנייש עשיטָאזקע ןַארַאפ

 עסייה יד .ןליטנַא יד ןופ ןוא ןעילַאגענעס ןופ ,ןעלזדניא עשיפיסַאּפ

 -סױרַא ,ןופצ ןליק םוצ טגָאיעגקעװַא ייז ןבָאה רָאטַאװקע ןופ סעילַאװכ

 סנירעצנעט רַאפ ייז טכַאמעג ,גערב רעילעסרַאמ ןפיוא טרעדיילשעג

 עכלעוו ,ןענילָאערק יד .ןטערַאבַאק-טכַאנ רעזירַאּפ יד ןיא סנירעגניז ןוא
 שימעגייב ןקרַאטש ַא טימ ,ּפולעדַאװג ןופ ןוא קיניטרַאמ ןופ ןעמַאטש

 עטקיטייצעגרעביא ןופ טיוה עכעלנירג ַא ךעלקריוו ןבָאה ,טולב-סייוו ןופ

 ,ןכירטש-טכיזעג עטלדייאעגסיוא ,ענייפ ךיוא ןבָאה ייז ,ןווילָא עלעקנוט
 טלָאװ ענייא ַאזַא .ץנַאלג ַא טימ ןוא עקיכיור ,ןסַאוּפַאּפ ןופ רָאה עקישוּפ
 ןייז וצ טפרַאדעג טָאה ןירב דיוד סָאװ ,ּפיט םעד וצ טסַאּפעג טוג ךיז

 -ַאב ַאזַא רעדעי ןופ .ןענופעג טינ ןוא טכוזעג רע טָאה .יײרעלַאמ רעיינ

 "רעביא יד .טרעטסײגַאב יו טשיױטנַא רעמ ןעוועג רע זיא טפַאשטנַאק

 רעד ןוא סעיוו עטרימוג ,ענעגיוצעגסיוא יד ,ןּפיל ןוא ןקַאב עטברַאפעג

 רע טָאה .ךעלרעדיוו ןעוועג םיא זיא רערעייז םעטָא רעטנערבעגרעביא
 העדב טַאהעג ,טעברַא ןייז ןקידנערַאפ ןופ ןעוועג שאימ טַאהעג ןיוש ךיז
 ןסעגרַאפ ןוא טנַאװ רעד וצ טנווייל םענעגנולעג-טינ םעד ןרעקוצרעביא
 --- סָאװ:עלייורעד .טייהנגעלעג ַא ןכַאמ ךיז טעװ סע זיב ,םיא ףיוא
 .ךַאז רעדנַא ןַא ןביוהנָא ןוא ןפַאש ןופ גנַארד םעד ןליקּפָא ןזָאל טינ
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 ,טנכערעג טָאה רע יו רעכיג ךס ַא טכַאמעג ךיז טָאה טייהנגעלעג יד
 סָאװ סָאד .סייררעביא ַאזַא וצ ןזָאלרעד טינ טָאה לַאפוצ רעכעלקילג ַא
 רעכלעוו טרָא ןַא ןיא אקווד ןוא ,עפַאק ַא ןיא ןפָארטעג רע טָאה טכוז רע
 סָאװ ,סנירעייגקידייל עשיטָאזקע רַאפ טסַאּפעגנָא טינ טולָאסבַא זיא
 .סערויטנַאװַא ןכוז

 -"ליוװ-עד-לעטָאה , ןקידנעלדנַאה ןוא ןקידלמיוו ,ןקידלמוט ןבעל
 ךיז רע טָאה .דימ קרַאטש טליפרעד ןירב דוד לָאמנייא ךיז טָאה ץַאלּפ

 ןטסעב ןטשרע ןיא ןײרַא זיא ןוא לסעג קיטייז ַא ןיא טּפַאכעגנײרַא
 ,ןבילקרַאפ ךיז רע טָאה לקניוו ןטייוו ַא ןיא .ךיז ןעורוצסיוא עפַאק
 -רעייא ןשיזיוצנַארפ ַא רעביא טסייה סָאד ,שָאיר ב ַא רעביא ןסעזעג
 ןשיזיוצנַאװפ םעד טשטנעבעג ןצרַאה ןיא ןוא ,עװַאק זָאלג ַא טימ לצעלּפ
 ץיצוטיטסניא ַאזַא ןפַאשעג טָאה סָאװ ,טפַאשטניײרפ-טסַאג ןופ סוינעג
 ןליפ ךיז תועבטמ ענרעּפוק עכעלטע רַאפ לָאז רע ,"ןדמערפ, ןדעי רַאפ
 .רעגריב רעקידנעטשנָא רעדעי יו רעגרע טינ ,םייהרעדניא ךיז ייב יו
 ריז ךיז טסולג סע !טסליװ וד ליפיוו ץיז ןוא טסנעק וד ליפיוו סיוא ביג

 טסביױא עטקַארבעגנָא !וצ-סייב ? ןסייב-וצ וטסליװ .קנירט ? ןעקנירט
 ץוט ַא סרעטסיוא ענירג .שינעקיווקרעד ַא זיא רעינַאּפמַאש זָאלג ַא ןוא

 ,ץרַאה טכַאװשענּפָא רעדעי רעטנוא ןענעל ןייוו-סייוו רעטלַאק לטרעפ ַא ןוא

 ןגיל טָא ןיא ? ןטפעשעג ענייד ןקידיילרעד ,ווירב ןביירש רשפא טסליוו
 ריפֲאּפ ,רעדעפ ןוא טניט ,רעכיב-טפנוקסיוא יילרעלכ טיירג ריד רַאפ
 טשלח רשפא ,..רעדָא ,טעברַא ןוא םעווקַאב ךיז ךַאמ .ןטרעװנָאק ןוא
 ָאד ךיז טסַאה וד רעכלעוו טימ ,עטבילעג ןייד ןָאט וצ שוק ַא רָאג ריד ךיז
 טעװ רענייק .טסליװ וד ליפיוו שוק ןוא טינ ךיז םעש זיא ? טלעטשַאב

 -1ײרַא יו ,סָאד זיא ןזיוצנַארפ ייב .טייז ןייד ןיא ןקוקמוא טינ וליפַא ךיז
 ירעּפַא ערעייז ייב טסעג יד ייס ,טרעקרַאפ .רעלעט טמענעי ןיא ןקוק
 עקיד יד ייס ,שיט-ייטש םענעניצ םייב תיבהילעב רעד ייס ,(*ןוויט
 ןטימ קילג ןייד ריד ןעניגרַאפ עלַא ייז --- עסַאק רעד ייב עטתיבה-לעב

 -- סָאמ יד רעבירַא לרָאּפ טבילרַאפ ַא טּפַאכ רעמָאט .ןצרַאה ןצנַאג
 ןטסערג ןטימ לָאמעלַא רעבָא ,ךרוד עלעּפַאק ַא רָאנ ךיז ןעמ טעשטּפעש
 קרַאטש ךיז טָאה ןע מ, :טסייה סָאד *...ןעיב סע'ס ןָא; :ץרא"ךרד
 לָאמַארעדיװ טקוק ןעמ ןוא .טגָאזעג טינ טרעוו ןעמעוו---רעוו *?... ביל
 | .טייז ןופצ ןיא

 זָאלג ןייז טּפוזעג ןירב דיוד ָאד טָאה ,ןילַא ךיז ןיא ןָאטעגנײרַא

 .םליעטקָאק (*
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 - "רַאפ םיא טָאה יורפ ןייז טניז .טקוקעגנָא טינ םענייק וליפַא ןוא עװַאק

 ףעמעלַא וצ יו ױזַא ,ךיז וצ רעגנערטש ךָאנ ןרָאװעג רע זיא ,ןזָאל

 עטעװעלַאבעצ יד .גנוטכַארַאפ ענעטלַאהַאב ַא ןגָארקעג --- ןעיורפ וצ

 ןפיוא ךעלדיימ עקיטסול םתס יד ןוא ןדַארעמַאק ענייז ייב סעקלעדָאמ

 ןעו ,רעירפ יו ןסױטשעגּפָא רעמ ךָאנ טציא םיא ןבָאה סַאנרַאּפנָאמ

 ,טליפעג טלָאמעד טניז ךיז טָאה רע יוװ ,טנלע .םיא טימ ןעוועג זיא ַאינָאס

 רע .סמערָא ערעייז ןיא ךיז ןסעגרַאפ וצ טכַארטעג טינ וליפַא רע טָאה

 יד ןיא ןוא .קינרעבייוװנייא ןַא ,םַאגָאנָאמ ַא ןעוועג רוטַאנ רעד ןופ זיא

 ,טייהניואוועג יד ךיז טָאה ,בייוו ןייז טימ טבעלעג טָאה רע סָאװ ,רָאי רָאּפ

 -סיוא ןוא ןטלטרעצעגסיוא ,ןטבילעג-קיצנייא םעד טָא ךיז ןבעל ןליפ וצ

 רעדעי זַא ,טיוה ןייז ןופ ןרָאּפ עלַא ןיא ןסעגעגנייא ױזַא ,בייל ןטשוקעג

 ,גנורירַאב יד רָאנ טינ ןוא .ןסױטשעגּפָא שיזיפ םיא טָאה יורפ רעדנַא

 ,דַארג ןסיוװעג ַא זיב רָאנ טציירעג םיא טָאה גנולעטשרָאפ יד וליפַא

 םענייש ַא ןופ סעליה יד ןפרַאװּפָא ןיא רעביוצ רעסיורג ַא טגיל סע

 .ורפ עטרעגַאב ַא ךָאנ זיא סָאד זַא ,טדער רע .רעּפרעק ןכעלשטנעמ

 -ָאװער עטלָאװעג-טינ קיטש ַא זיא ,ןײלַא ךיז רַאפ ,טקַא רעקיזָאד רעד

 סָאװ ,סעטַאמש עלַא יד ןגעק טסעטָארּפ רעקיניזטסואווַאב-טינ ַא ,עיצול

 םעד םורַא טלקיוװעג רעטנזױטרָאי ןבָאה סעיצַאזיליוװיצ עכעלשטנעמ יד

 "עג עשיטַאמילק ,טייקידװעמעש עשלַאפ :רוטַאנ רעד ןופ ןרעק םענייר

 ,רעדָאי יד ןליוו רימ !ּפָארַא ץלַא ...ןטָאברַאפ עזעיגילער ,ןטייהניואוו

 ןשטנעמ עטשרע יד יו ױזַא ,ןריובעג ןרעוו רימ יו ױזַא .ךות ןקיטכיל םעד

 ןרעקמוא ןַא זיא סע .דרע רעקידניז-טינ רעד ףיוא ןעגנַאגעגמורַא ןענייז

 .ףױא זייוכעלסיב ךיז טרעיילש סָאװ דוס ַא ,בױהנָא ןסיורג םוצ ךיז

 רעמייהעג ןופ ןוא טייקירעגיינ רעפיט ןופ עטפַאגרַאפ ןעייטש רימ ןוא

 ...תישארב-השעמ ןיא םיפתוש ןרעוו וצ ןייא ָאד זדנוא טדַאל ןעמ .ארומ

 ? רעפעש ןטימ ןטסעמרַאפ ךיז רימ ןענָאק ? טנידרַאפ טָאד רימ ןבָאה

 רעטעקַאנ ַאזַא טימ ךיז ןקינייארַאפ וצ עיצַאנַאפָארּפ ַא טינ סָאד זיא

 ..?ןרעװ טפָארטשַאב יצ טנױלַאב רַאפרעד רימ ןלעװ ?טײהטַָאג

 עטשרע ערעייז טקַאהעגסױא רעקלעפ עוויטימירּפ ןבָאה טסיזמוא טינ ,ןיינ

 יד .ןעיורפ עטזױלבטנַא ןופ טלַאטשעג ןיא ,ץלָאה ןוא ןייטש ןופ ,ןצעג

 .ןבירטעג וצרעד ייז טָאה ארומ עזעיגילער

 ןכעלבייו םענייש ַא ןטכַארטַאב תעשב ,זַאטסקע רעכעלנע ןַא

 רעבָא .טנַאקַאב טוג ןעוועג ,רעלָאמ םעד ,ןענירב דיוד זיא ,רעּפרעק

 ןוא ךיז טקידנע ןרעדנואווַאב ענייר סָאד ןעוו לָאמעלַא ; קידריווקרעמ

 קערש רעזעיגילשר רעד רָאנ יװ ,גנַאלרַאפ ןשיטָארע ןַא ןיא רעביא טייג

 ךָאנ טדער רעוװ ,ּפָאק ןיא ןגָאלש ןָא טביוה טולב סָאד ןוא טדניוװשרַאפ
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 עקיסַאּפ-טינ ַא טכַאמ ,קנואוו ַא טיג ?טיײהטָאג, עקידנפערטַאב יד ןעוו
 -עד --- ,עלעכיימש ןטצימשרַאפ ַא ןיא ןּפיל יד טגיילרַאפ ,גנוגעוװַאב
 -רעביא רעטעטרַאװרעדמוא ןַא ןָא גנולצולפ טמוק טלָאמעד ...טלָאמ
 טלַאפַאב ןליוורעדיװ ַא .ץרש ַא יו סױרַא טכירק טײקידעכָאװ יד ,ךורב
 .ןזעוו עצנַאג טָאד

 ,ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא ,ןירב דיוד טגעלפ -- *! רענייא דמלמ,
 רסומ רענעסעגעגנייא רעד לָאמַא-רעדיוו ןיוש; ,ןײלַא ךיז ןעלדיזסיוא
 ןופ טכַארבעג םיא וטסָאה תילט ןטַאװעצלָאמשרַאפ ַא יװ ?רענייד
 -ַאנ ַא רָאנ יו ,םיא ןיא ךיז טסלקיװרַאפ ןוא טסלקיוו ןוא םייה סנטַאט
 רַאפ רעקיבײל-ךַאװש ַא יװ ארומ טסָאה .ךיד טרעטישרעד ליפעג-רוט
 ערָאלק יד ןיא ןפרַאװ ערעדנַא ךיז ןלָאז .ךייט ןליק ןקידנעמָארטש ַא
 וד .ןקוקוצ רָאנ ךיז טסעװ וד :ןעמיווש ןוא ןעמיווש ןוא סעילַאפ
 סינמייהעג םוא ףמַאק ַא ! רענייא דמלמ ...ןעמיוש ט סייטשרַאפ
 ןָא ןױש טייג םזיניצ ןקילײה ןוא םזיטעקסַא םוא ,גנוזױלבטנַא ןוא
 ןשידגעללטימ ןופ ןעלזדניא יד ןוא חרזמ ןטנעָאנ ןשיוצ ,ןרָאי רעטנזיוט
 טינ טייוו ךָאנ זיא ףמַאק רעד ןוא .םוטנכירג ןוא םוטנדיי ןשיוצ ,םי
 ! רוטַאנ רעד ןופ רערעדנואווַאב ןוא רעלָאמ ,וד ןוא ...טקידנעעג
 ןרעױמ-ָאטעג יד ןופ ,געוו ַא ןכָארבעגכרוד ךיז וטסָאה טיונ ןוא ימ טימ
 וד ןיהואוו טינ ץלַא ךָאנ טסייוו .ןעמוקעג טינ דלעפ םוצ ןוא סױרַא
 -ייװצ רעד טימ ןוא רעגַאב ןייד וטסזױלבטנַא טנַאה ןייא טימ .טסרעהעג
 ןטעקַאנ ,ןטנוזעג םוצ ןייגוצ טינ וטסעוו לָאמניײק ןוא ,וטסרעיילש רעט
 עשלַאפ ...טסיײג ,טסיײג רָאנ .טסיב וד יו ױזַא ,זיא סע יװ ױזַא ןבעל
 "! ךמלמ ,ָא . . . רעגניפ ןטימ ןעיירד . . . לוּפלּפ ,. . . ןשינעדיירנייא

 ,.!ןגָאז טינ ןָאק ןעמ .ךיירטסייג ןעוועג זיא ױזַא ךיז ןעלדיז סָאד
 טָאה תועינצ עשידיי ענעריובעגנייא ןַא ,ןבילבעג סָאד זיא ייברעד רעבָא
 וצ שינעפרעדַאב ןייז ,ןעגנַאלרַאפ עשיטָארע עלַא טקיטשעג םיא ןיא
 שנייז םישעמ ןיא ןעלדנַאװרַאפ ןוא ןבעלסיוא ,טולב עסייה סָאד ןליק
 ,ךיז ןיא ןטלַאהַאב ץלַא סָאד טָאה רע .ןעגנולעטשרָאפ עקידנענערב
 רע .ןעמוקעג זיא בוט"םוי רעד ןוא .,טיײרגעגנָא בוט-םוי ןסיורג ַא רַאפ
 ךיז רַאפ .ןבעגעגקעװַא ץלַא ריא ןוא ןַאינָאס טימ טַאהעג הנותח טָאה
 ,קעװַא זיא יז זַא ,טציא ,ןזָאלעגרעביא טינרָאג יורפ רעדנַא ןייק רַאפ ןוא
 ןשָארג ַא יורפ רעדנַא ןייק ןָאק רע .רע זיא םערָא .ןעמונעגטימ ץלַא יז טָאה
 !ןײנ .טינ ךױא רע לי טסיזמוא ןעמענ ןוא .ןעקנעש טינ עביל
 ףדמערפ ןופ ןלַאפ סָאװ ,ךעלקערב .ןייז טינ לַאמנייק רע טעוװ רעלטעב ַא
 ןביילב סָאװ ,ךעלטשערדעביל ףיוא ,ןביילק טינ לָאמניײק רע טעוװ ,ןשיט
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 ןלָאז .םוא טינ וליפַא ךיז רע טקוק ,ןרעמיצ-ףָאלש עדמערפ ןופ רעביא

 טע עקװַאקרַאה סקַאמ יװ ןענױשרַאּפ עכלעזַא ןרענרעד טימרעד ךיז

 .ינַאּפמָאק

 רַאװלוב ןופ סעכיבייל יד סָאװ ,סָאד ןעוועג רעבָא זיא קידריווקרעמ
 ,ךעלהנמלא עקיטסול ,סעקלעדָאמ יד טָא .טליפעג סָאד ןבָאה סַאנרַאּפנָאמ

 רעד ןיא עטסכעליירפ סָאד ןכוז סָאװ ,עקידנביל רעלטסניק ןוא טסנוק

 טימ ןבָאה ,טנַאה וצ טנַאה ןופ רעביא טכייל ױזַא ןעייג ןוא עימעהַאב

 ןטעלַאטרַאפ םעד טקעדטנַא ךיג רָאג טקניטסניא ןשירעבייו רעייז

 טוג ,טייצ וצ טייצ ןופ ,טָאה ןײלַא רע ןכלעוו ,ןענירב דוד ןיא *דמלמ ,
 רעכלעוו ,ןליוורעדיוו סָאד ןּפָארטעג קיניײװנסיױא ןבָאה ייז .טלדיזעגסיוא
 םעד טכיל ןשימָאק ַא ןיא טלעטש ןוא טייהרעטכירעגמוא םיא טלַאּפַאב

 -עליּפש ןוא ץייר ןופ ,רעגַאב ןוא גנורעטנענרעד ןופ טנעמָאמ ןטסקרַאטש

 .תוירב עכלעזַא ןענייז ןעיורפ עשיזיוצנַארפ יד עכלעוו ףיוא ,ןעייר
 ,סנטייוורעדנופ ךיז ןטלַאהעג ןוא ,סנטייוורעדנופ סָאד יז ןבָאה טליפעג

 ,ןעזרעד םיא ןבָאה יז ןעוו ,ןעקנואוועגרעביא קיטיידליפ רָאנ ךיז ןבָאה יז

 : לשיט ַא ייב ןײלַא םענייא ,עפַאק ןיא
 ַאינָאס ענייש ןייז םיא ןופ זיא ,יאדװַא ,טסיזמוא טינ ...םה -

 ...קעװַא
 ...אמתסמ ,קַאלש ַא --
 ןרָאי עטסעב יד ןיא ! גנוי יױזַא ךָאנ ןוא ---

 '...ןגָאז וצ סָאװ קיניײװ ייברעד ןבָאה ןרָאי ,ךַא --
 ...אי רע טָאה "רענרעה; ןגָארט וצ חוכ ,השקשינ --

 ןצרַאה ןיא יד ןופ ןכערּפשעג עשירעכַאלּפָא יד טָאה ןירב דיוד
 טנעײלעגּפָארַא רעבָא ייז טָאה רע .טרעהעג טינ רעבייוו עטקידײלַאב

 סָאד דָארג ןוא .ןגיוא עטסקיפעגוצ יד ןיא ךעלרעייפ עקיטסול יד ןופ

 סָאד םיא ןבָאה "רעדירב עטוג; ןעוו ןוא .טרַאעג קיניײװ םיא טָאה

 קידנרעדָאפפיא ,טקערידמוא ןוא טקעריד ,לרעלעט ַא ףיוא ןגָארטעגוצ
 ןבָאה ייז זַא ,ןזייוורעד ןעמַאד עטקידײלַאב-טסיזמוא יד לָאז רע ,םיא

 ןקיאורמואַאב טינ ךיז לָאז ןעמ ןטעב טייז ןייז ןופ רע טגעלפ ,תועט ַא

 ,דובכ ןשליבסנַאמ ןייז רַאפ
 -- ,טעב שינָאריא רע טגעלפ --- ,טליוו ריא ביוא ,ייז טגָאז ---

 יז זַא ,ןזייוורעד ןליוו סָאװ ,ךעלגניי ענעי ןופ רענייא טינ ןיב ךיא זַא
 ןוא ןטַאט םייב טעבנגעג ןבָאה ייז סָאװ ,קַאבַאט םעד טוג ןגָארטרַאפ

 ןעוו ,םורַא עלייוו ַא ןיא ידכ ,היסהרפב ךיור טימ ןזָאלב ןוא ןרעכיור

 רעדעי לָאז ...בָאגוצ ַא טימ עטרעכיורעג סָאד ןבעגּפָא ,טינ טעז רענייק

 .עקינייז סָאד ייב ןביילב
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 ןטימניא ,טציא ןפירגַאב ןירב דױד סָאד טָאה שרעדנַא ץנַאג
 -םפיוא גנולצולּפ טָאה רע ןעוו ,עװַאק זָאלג עטליקעגּפָא ןייז ןעקנירט
 ןוא ייז טימ ןבעגעג עשזדנָאלב ַא ,ןגיוא עטרעלקרַאפ ענייז ןביוהעג
 .טכוז רע עכלעו ,יד טליפרעד :טגָאזעג רעקיטכיר ...ןעזרעד
 קוק ןטשרע ןופ :ןעזרעד רע טָאה ?טכַאנ רענירג, ןייז רַאפ לעדָאמ ַא
 .יז זיא ס ָאד זַא ,טסואוועג

 טנעָאנ ,ןרָאי עטסעב יד ןיא ,יורפ עקידנעילב ַא ןעוועג זיא סָאד
 -ערק ַא ןופ טוה רעכעלנירג ַא טימ ,ןעזסיוא ןשיטָאזקע ןופ ,קיסיירד וצ
 ,רעבָא ,ןענייז עכלעוו ,רָאה עטלזיורקעג ענבירד ,עקיכיור טימ ,ןילָא

 ןוא קידייז ןוא ךייוו ןרָאװעג ,טולב-סייוו טימ ןעגנושימ תורוד ךרוד
 טעברַא-רָאה ןופ טסנוק עשיאעּפָאריײא יד סָאװ ץלַא ןכַאמ ךיז טימ ןזָאל
 רעד טָאה טייהנייש יד ןעו ! קידריווקרעמ ןוא .קיסַאּפ רַאפ טניפעג
 ןיא ןוא ןדמערפ םעד ןופ קוק ןקידנעגנירדכרוד םעד ךיז ףיוא טליפ
 ןענייז עריא ןגיוא יד זַא ,ןעזרעד ןירב .דיוד טָאה ,ןרָאװעג םַאזקרעמפיוא
 -ָאגעצ רעד ןופ לַאװק רעד .טיוה רעד ןופ רעלעה ךס ַא רעבָא ,ןירג ךיוא
 ןעוועג ,ךיז טכַאד ,זיא םינּפ ןצנַאג ןרעביא טייקכעלביל רענירג רענעס
 ךיז טָאה םעד ףיוא .,ןגיוא עלופטכַארפ רָאּפ יד טָא ןיא טרירטנעצנָאק
 -לקנוט ַא ייב ןגױא עכלעזַא .טכירעג םינ ןצנַאגניא ןירב דיוד ןיוש
 ןליפַא טייהנטלעז ַא ,זירּפרויס ַא ןעוועג םיא רַאפ זיא יורפ רעקיטיוה
 עלעג ןוא עניורב ,עצרַאװש טנגעגַאב ןעמ ואוו ,זירַאּפ ןקיּברַאפ-ליפ ןיא
 .ןעגנוריטַאש ײלרעלַא ןופ ןוא סעינָאלָאק יילרעלכ ןופ ןּפיט-שימ

 טָאה טייקלקנוט רעטלדייאעגסיוא ןוא ןכירטש-טכיזעג עריא טול
 ןליטנַא עשיזיוצנַארפ יד ןופ ןעמַאטש זומ יז זַא ,טנעקרעד ןירב
 -ילָאֹּפ יד ואו ,ןעיורפ ענייש ערעייז טימ טמירַאב ןענייז עכלעוו
 רעד טימ ןצלָאמשעגנעמַאזװצ ,תורוד ךרוד ,ךיז טָאה עסַאר עשיזענ
 עשילַאג יד ןוא טנעמַארעּפמעט רעדליוו-בלַאה רעד ואוו ,רעשיזיוצנַארפ
 ןשיזיוצנַארפ ןופ ץנַאלג רעד ..,תופתוש-טולב טכַאמעג ןבָאה רוטלוק
 ױזַא ,רעד טָא ףיוא ןסָאגעגסױא ןעוועג זיא ןרינַאמ ענייפ ןוא קַאמשעג
 ױזַא ץכעוטנָא ריא ןיא ,טייהנייש רעשיטָאזקע רעטקעדטנַא-טכירעגמוא
 -ַאּפ ַא ןופ עריא רָאה עטברַאקעג-יד ,עקידייז יד .סענימ עריא ןיא יו
 -ןבָאר ייווצ טימ יו ,ןוא ןָאיניש-ַאל-ַא טמעקרַאפ ןעוועג ןענייז ןיסַאוּפ
 -ירטש עצרַאװש עניילק סָאד ,ךעלרעיוא עריא טקעדרַאפ ,ןעלגילפ
 .טנורש םעד טקעדרַאפ ,ןטימניא ןסעזעג קידװעליּפש ָאד זיא עלעטיה
 ,טייז רעד ייב לרעדעפ ןסייוו ןטימ ,רענייז דנַאב רעסייוו"יורג רעד ןוא
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 -פיוא עלייוו עלַא ןבָאה סָאװ ,ןייצ עקידלרעּפ יד טימ טרינָאמרַאה טָאה

 ןבָאה ןעמַאזוצ דנַאב ןטימ עלעטיה סָאד ,ןּפיל עלופ יד ןשיווצ ןטכיולעג

 עכעלטנגוי ַא ,טייקטכייל עזעיצַארג ַא ןבעגעגוצ ּפָאק םעניילק םעד

 עקידנענערב ַא יװ ױזַא ,ןָא טדניצ סָאװ ,רעביא ךיז טיג סָאװ טייקיטסול

 ...ענעשָאלרַאפ ןָא טדניצ טכיל

 טנָאטַאב טָאה עלעטיה ןופ דנַאב רעסייוו רעד יװ ױזַא טקנוּפ ןוא

 ןצרוק ןטימ ,דיילק עצרַאװש ענעסַאלטַא ריא טָאה ױזַא ,ןייצ עסייוו יד

 ריא ןופ טייקלופ עסיז יד ןכָארטשעגרעטנוא ,ףָאטש ןבלעז ןופ לטעקַאשז

 -כעלייק עריא טּפַאכעגמורַא טוה עלעקנוט עטייווצ ַא יװ ,רעּפרעק ןגנוי

 טייקיטפערק עקידנצַארּפש יד ,זדלַאה ריא ןופ טײקנַאלש יד ,טמערָא עקיד

 לסיב ַא ןעוועג טרָאפ רשפא סָאד טלָאװ ןעמַאזוצ ץלַא ,טסורב ריא ןופ

 ןַא טימ רעצלָאטש ַא ,רעריא לזענ רעד טינ ןעוו ,סיז-שירעבייוויוצ

 םענעי ןבעגעגוצ טייקכעלביל רעקידנור ירעד רע טָאה גיוב ןשירעלדָא

 יָאגנַאמ עקיטייצ יד טמעטַאב ןוא ױזַא טרימויפרַאּפ סָאװ ,ץריוועג

 -סעיַאמ ַאזַא רַאפ טגרָאזעג ָאד טָאה ,ךיז טכַאד ,ןײלַא רוטַאנ יד ,ןטכורפ

 טכיזעג ןופ סעיניל עכייוו יד ןבעגעגוצ ןוא לזענ ןופ גנואווש ןשיטעט

 ,קורדסיוא ןכעלרעייפ ַא

 טנָאמרעד ןענירב דיוד יז טָאה ,קוק ןטימ טּפַאכעגמורַא ,ןצנַאגניא

 טמַאטשעג ךיוא טָאה עכלעוו ,יורפ עטשרע סנָאעלָאּפַאנ --- ןעניפעזָאשז

 טינ יז טָאה ןירב דוד .ןגיוא עלעה טַאהעג ךיױא ןוא ןליטנ ַא יד ןופ

 -- ײז ןופ עטסעב סָאד .ןעײרעלָאמ ךס ַא ףיוא טרעדנואווַאב לָאמגייא

 ןטמירַאב ןופ -- עלַארדעטַאק םַאד-רטָאנ ןיא גנוניורק סעניפעזָאשז

 רעלעקנוט רעד ייב ,ןטכױלעגסױרַא ןבָאה ָא ד יד רָאנ .,דיװַאד רעלָאמ

 טזָאל סָאװ ,ןח רעדנוזַאב ַא סעּפע רָאג טימ ,טייהנייש רעדמערפ ןוא

 קורדסיוא רעיינ רעד ןוא ךיילגרַאפ רעקיזָאד רעד ,ןייז ספות טינ ךיז

 ןיוש טָאה רע זַא ,ליפעג ַא ןפורעגסױרַא ,ןענירב ייב ,רַאפרעד ,ןבָאה

 ןיא זיא טייקכעלקריוו רעד ןיא טינ ביוא ,ןעזעג ואוו-ץעגרע טכיזעג סָאד

 ָאד טציז ןוא ןרָאװעג טרעּפרעקרַאפ םיורט רעד זיא טָא ןוא .םיורט

 .רעדנואוו רעקידעבעל ַא --- םיא ןגעקַא

 ךרוד .טליּפשעצ ךיילג ךיז טָאה עיזַאטנַאפ עשירעלטסניק סנירב

 ,טײקטעקַאנ עלַאעדיא ריא ןעזרעד רע טָאה גנודיילק רענעסַאלטַא ױיא

 ןלָאמ ןיא טלַאה רע סָאװ ,?טכַאנ רענירג; רעד רעביא טבעוװוש יז יוװ

 יסױא ןעגייז סיפ עקנַאלש עלעקנוט עריא .,ןקידנערַאֿפ טינ ןָאק ןוא

 ,רָאה עקיכיױר עריא ןוא .רעסַאװ םענופ רעטיצ ןקיטכַאנ ןטימ טשימעג

 טייקיולב רעד טימ טשימעגסיוא ןענייז ,רוטַאנ רעד ןופ ץרַאוװש-יולב

 ַא רעטניה הנבל רעד ןופ ןייש םענעטלַאהַאב ןטימ ןוא למיה:טכַאנ ןופ
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 רעד .ןָאט םענירג ַא ןיא גנושימ ַאזַא ןופ רעביא ןעייג ןוא ,לדנקלָאװ
 -יושעצ רענירג-יולב רעד ןיא עמעדַאיד ַא יו טקעטש "רעב רעניילק,
 ,עסַאמ-רָאה רעטרעב

 ױזַא ןקוקנָא זַא ,קידנטכַארט טינ ,טוט רע סָאװ קידגליפ טינ ןיײלַא
 -ייא ןירב ריא ןיא ךיז טָאה ,ךעלפעה טינ זיא עמַאד עטנַאקַאבמוא ןַא
 ןוא ןרָאװעג קיאורמוא זיא ענעי זַא ,ױזַא ןגױא עדייב טימ ןסעגעג
 זיא רעכלעוו ,רעילַאװַאק ןטימ ךערּפשעג ןעמיטניא ריא ןסירעגרעביא
 רעטציא טשרע ןירב דױד טָאה םיא ,לשיט ןייא ייב ריא טימ ןסעועג
 סינ טּפיוהרעביא רענעי םיא רָאפ טָאה רעירפ עגר ַא סימ ,טקרעמַאב
 , ,.טריטסיזקע

 -עגּפָא רעזירַאּפ יד ןופ רענייא יו ,רעילַאװַאק רעד טָאה ןעזעגסיוא
 רָאה ערעטיש ,םינּפ רעסַאלב רענעגיוצעגסיוא ןַא ,ןעגנוירעבעל ענערָאפ
 סָאד ןיוש ןבָאה סָאװ יד ןופ רענייא .ןגיוא עקיטליגכיילג עגולק ןוא
 ,ןרָאי רעקיצפופ ענייז ןיא ,סיוא טלַאה ןוא טכיורברַאפ ןבעל ןופ עטסעב
 רָאנ ,טבילרַאפ ךעלטפַאשנדייל זיא רע לייוו טינ ,טייחנייש עקידנעילב א
 -ץנּפָא עכלעזַא טקנוּפ ןשיווצ ײרעמירַאב ןוא םזיבָאנס בילוצ ,ױזַא םתס
 ,קיליב טינ טסָאק ןגינעגרַאפ ַאזַא ,ןילַא רע יוװ ןעגנוידבעל ענערָאפ
 שטנער יד .ןעגיגרַאפ סָאד ךיז ןָאק רע ךָאנ טרפב ,..ךיז טניול סע רעלָא
 רעייז ךיז טדיילק רענייא ַאזַא .טגָארט סענָאּפוק ןדיינש ןופ טיצ רע סָאװ
 סעקנָאּפס ענעטנעמיד ןוא קילַאש ןיא לרעּפ עסיורג ַא טגָארט .טנַאגעלע
 ,רעטבילעג ןייז ףיוא סיוא סָאד רע טיג .קירעביא גונעג ךָאנ טביילב סע רָאנ :ןענַארָאטסער עטסעב יד ןיא טסע ;רעכעלױטעשזנַאמ יד ןיא
 רעפעגמוא זיא'ס .געיעג-"דרעפ ףיוא זיא ,רעטבילעג רעד ףיוא טינ ביוא
 ןעוו ,דרעפ ןפיוא ןרעוו"זגורב טינ לָאמנײק טעװ רע ...עבלעז סָאד
 ,רעטבילעג רעד ףיוא טרילרַאפ רע ןעוו ןוא ,רעטשרע רעד טינ טמוק רע
 ךרוד טקוק ןוא ןגיוצרעד טוג זיא רע ,קיטומטוג ןָא ךיוא סָאד רע טמענ
 ., ,יירטמוא םיא טרעוו יז ןעוו וליפַא ,ןעיירעפיטש עריא ףיוא רעגניפ יד

 -קנואוו ַא ענייז טייהנייש עשיטָאזקע יד םיא טָאה ,ליּפשיײב םוצ ,טָא
 ןַאמנגנוי ןקירעגיינ ןדמערפ םעד טקוקעגנָא ךיױא רע טָאה .ןבעגעג
 .,,יז טינ רעבָא ,טכַאלעצ ךיז טָאה רע .טכַאלעצ ךיז טָאה ןוא
 ,ןעמערב עניד עריא ןשיווצ טגיילעג ךיז טָאה לשטיינק רעגנערטש ַא
 טינ ,קיטנַאק ,זיא יז ,ןּפיל עכעלקיד עריא ףיוא --- שינָאריא ןופ דלַאפ ַא
 ריא ףױא טייג סָאװ ,קילב ןקידנעגנירדכרוד םעד ןופ ןעוועג ןדירפוצ
 רעשהבנג ַא ןופ לַארטש ַא יװ ,לקניוו ןלעקנוט-בלַאה סנירב דוד ןופ
 ...ןפָארטעג יז סָאד טָאה ענרעטמַאל-דנעלב

 קירוצ סעּפע ריא טָאה רעריא רעילַאװַאק רענערָאפעגּפָא רעד רעבָא
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 ךיז טָאה טייקזייב עטכייל ריא ןוא רעוא ןפיוא ןָאטעג עשטּפעש ַא

 יד טימ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיג טָאה יז ,לכיימש ַא ןיא ןצלעמש ןעמונעג

 ןסָאגעצ ךיז טָאה דָאנג ַא ןוא לָאמ ייווצ ןוא לָאמ ןייא ןגיוא ענירג

 ןיא ךעלעבירג יד טליפעגנָא ,טכיזעג ריא ןופ לַאװָא ןלעקנוט ןרעביא

 ,ןירעזירַאּפ ַא ןופ טייקנדירפוצ עליטש ַא ןעוועג ןיוש זיא סָאד .,ןקַאב עריא

 ריא ןופ ןוא תועינצ רענעבירטעגרעביא ןופ קרַאטש טינ טלַאה סָאװ

 רַאבקנַאד ןצרַאה ןיא זיא ןוא ;טינ ךיוא --- רעטײלגַאב םענערָאפעגּפָא

 (*!יעלּפ ואוו ליס ,קרַאטש ױזַא טינ רָאנ .ןָא ױזַא יז טקוק ןעמ ןעוו

 ...ןײלַא טינ' ךָאד ןיביכ ! רעקיאור ,רעקיאוו לסיב ַא

 םיא ןטעב עמוטש סָאד .טגלָאפעג טינ טָאה ןירב דוד רעבָא

 .רעקרַאטש ןעוועג זיא טייקירעגיינ ןייז .טרירעג טינ לָאמ סָאד םיא טָאה

 ,לשיט ריא ןבעל טציז סָאװ ,רעילַאװַאק ןטימ וליּפַא ךיז קידנענעכעד טינ

 עזייב ןייק ,בגַא ,טָאה רענעי .ןגױא יד טימ ןעגנולשעג יז רע טָאה

 ןירעטײלגַאב ענייש ןייז ,קיטנָאק ,טָאה רע ,טרעקרַאפ .טכַאמעג טינ ענימ

 -עגוצ קיטיידליפ ,טבַאלעג ,רעטרעװ ןָא טרילפ ריא ןיא ןפלָאהעג

 יז טָאה גנולצולּפ רָאג ןוא ...ןעלקניוװ"ךגיוא יד טימ ריא ןעקנואוו

 סָאװ ןופ .טכַאלעצ ךיוא ךיז ןוא קוק ןטלַארטשעצ ריא ןזָאלעגּפָארַא

 רענעפלָאהַאבמוא ןייז ןופ ,ןענירב ןופ ,םיא ןופ יאדװַא ? ךיז טכַאלעצ

 יָארּפ ַא ןופ טייקטרעּפמולעגמוא ןיא ןייגרעביא ןָא טביוה סָאװ ,תונשקע

 טָאה םיא יװ ,גנוצַאשגנירג ריא ןטלַאהעגסיױא רעבָא טָאה רע .רעלצניוו

 .טרעקעגּפָא טינ ןגיוא יד טָאה רע ;טכודעגסיוא ךיז

 קוק םענירג ריא טימ ןבעגעג ץילב ַא לָאמַאכָאנ םיא ףיוא יז טָאה

 סעּפע םיא טלָאװ יז יוװ ,רעילַאװַאק ןטַאמ ריא וצ ןָאטעג-קנואוו ַא ןוא

 םעד ןגיובעגוצ ריא וצ טָאה רענעי ןעוו ןוא .רעיוא ןפיוא ןגָאז טלָאװעג

 ןכעלטיור ןגנַאל םעד טּפַאכעגמורַא טסעפ םיא יז טָאה ,ּפָאק ןטָאװעכילּפ

 ןיא ןָאטעג-עקָאמשט ַא קידנעגנילק ןוא ךיג ןוא םערָא ןייא טימ זדלַאה

 .קַאב רעטריזַאר-יולב רעד

 ןיא "רעמיצ-ףָאלש; םעד ןגָארטסױרַא ןכעלצולּפ ַאזַא טָאה ןירב

 יעיצַארטסנָאמעד עשיטעקָאקךײר ַא סלַא ןעמונעגנָא ןיירַא טכילגָאט

 ליפיו קוק ? ַא ,רעדמערפ ,םסקוק ודע :ןטײדַאב טלָאזעג טָאה סָאד

 ןקיזָאד םעד ביל רימ בָאה ךיא ! אנקמ ייז ,אברדַא ! טסולעג ץרַאה ןייד

 רערעגָאמ רעד טימ ,רָאה ערעטיש יד טימ ,םיא טסעז וד יו ױזַא ,ןַאמ

 ,ביל םיא בָאה'כ .קורדסיוא ןעװערַאּפ םעד טימ ,קַאב רעטריזַארסיױא

 |  *..!סעּפע רימ וט ןוא

 .ןטעּב ףרַאד ךיא ּביוא (*
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 זיא לָאמ סָאד רָאנ ...רעטכעלעג ַא טימ סױרַא רעדיוװ זיא ןוא
 יב יװ :קיטכירפיױא טינ ,רַאגלואוו ןעמוקעגסױרַא רעטכעלעג רעד
 ןעוו ,ַאנָאדַאמירּפ יד טערטרַאפ עכלעוו ,ןירעליּפשיױש רעקיגנַארטירד ַא
 עלעּפַאק ַא ןירב דיוד ךיז טָאה טציא טשרע . ..קנַארק טרעוו עטצעל יד
 -ַאב רעטקערידמוא ןַא ןופ יו ,םעווקַאבמוא ךיז טליפרעד ,טמעשרַאפ
 ,גנוקידייל

 טָאה לשיט ריא ייב רעילַאװַאק םענערָאפעגּפָא םעד ךיוא רעבָא
 .ןרעוװ וצ ןלעפעג טרעהעגפיוא עמַאד רעשיטָאזקע ןייז ןופ גנוריפפיוא יד
 -ַאבעצ ַא ףיוא יו ,ןעירשעגנָא ךעלטייד ץנַאג ריא ףיוא טָאה רע םערָאװ
 | : עקהדיחי-תב רעטעוועל

 | (*! לבַאנָאזער ַאוס ,שנַאלָאס ---
 ;קידסעכ טעמכ ,רעגנערטש ןוא רעצרוק ךָאנ --- דלַאב ןוא
 ! טסס --
 -יטש רעניילק ַא ןָא טזייוו ןעמ יװ ,ןזיוועגנָא רעגניפ ַא סימ ןוא

 .םוא ריא ףיוא ןיוש ךיז ןעמ טקוק זיוה-עפַאק ןיא זַא ,עקרעפ
 ןייז ןופ יװ ױזַא ,ךיז ןרעזייב ןייז ןופ ,םיא ןופ זיא טייהנייש יד

 רעסייוו ריא ןופ .ןרָאװעג לעּפתנ קינײװ ץנַאג ,רעגניפ"גייצ ןקידנעָארד
 ריא וצ טסַאּפעגוצ ןעוועג ,ליטס ןוא ברַאפ טיול ,זיא סָאװ ,שַאט-טנַאה
 טפיטשדּפיל ַא טּפַאכעגסױרַא קנילפ יז טָאה ,דנַאב ןסייוו ןטימ עלעטיה
 טסייה ,ןעמ לָאז .קַאב ןרעביא רעילַאװַאק ריא ןבעגעג רימש ַא טור ןוא
 -סױרַא יז טָאה ךָאנרעד ...!טשוקעג םיא ןעמ טָאה ָאד זַא ,ןעז ,סָאד
 .זָאנ עכיילב ךיוא ױזַא יד םיא טרעדוּפעגּפָא ןוא עטסַאװק ַא טּפעלשעג
 ךיז טָאה יז ןוא ,ןּפיל יד טימ ןעקשרָאּפ ןוא ןשיװ ןעמונעג ךיז טָאה רע
 -ַאל-ַא קַאינָאק ַא טלעטשַאב יז טָאה םעדכָאנ ךיילג .עקיריא סָאד ןָאטעג
 עלעגיצ ַא טימ ןוא ןָאמיל לקיטש ַא טימ ןעמַאזוצ טסייה סָאד ,יַאלָאקיג
 ביל ,טגָאז ןעמ יװ ,טָאה רעטצעל רעד יַאלָאקינ רַאצ יו ױזַא ,רעקוצ
 סָאד טָאה רעװרַאס רעד רָאנ יװ רעבָא .הקשמ לסיב ַאזַא טַאהעג
 . ..ןבעגעג סיוטש ַא םיא יז טָאה ,לצעט ַא ףיוא ריא ןבעל טלעטשעגּפָארַא
 -רעביא ןוא ,ןגיובנלע ןטימ ןבעגעג סיוטש ַא ןרעגמוא יו ענטסימוא רעכיג
 ןוא קידנכַאל ,ינק יד ףיוא רעילַאװַאק ריא קָאשילעק ןלופ םעד טרעקעג
 ןגעלרַאפ יװ ןוא ןעגנורּפשעגפיוא זיא רע טקישעגמוא יװ קידנכַאלּפָא
 ,ןזיוה עטנַאגעלע ענייז ךיז טצוּפ רע

 ,ןטלַאהעגסיוא טינ רעמ רעילַאװַאק רעד סָאד טָאה לָאמ ס ַא ד ,ןיינ
 ףרָאװ ַא לשיט ןפיוא רע טָאה ןרעטש ןטרעדוּפרַאפ םעד קידנערומכנָא

 | קיטֿפנינרַאפ ייז ,שנַאלָאס (*
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  "רַאװ טינ ,ןוא קנַארפ קיצנַאװצ םענעריּפַאּפ ַא ,רעװרַאס ןרַאפ ,ןָאטעג

 םיא טָאה טיהנייש יד .גָאט ןטוג ַא ןָא קעװַא ,בָאגסיױא ףיוא קידנט

 רעלעקנוט ריא טימ ןעקנואוועגוצ רָאנ טָאה יז ,ןטלַאהעגקירוצ טינ
 טרָאפ רעכלעוו ,ןטנַאקַאב ַא ױזַא םתס וציטקניוו ןעמ יו ױזַא ,עלעטנעה

 ,גוצ ןטימ ּפָא

4 

 . שנַאלָאס עטפיטשעצ יד טָאה ,סױרַא זיא רענעי יו םעדכָאנ דלַאב

 טימ םיא ןיא ךיז ןסעגעגנייא ןוא ןענירב וצ עלעּפעק ריא ןבעגעג-רעק ַא
 ןייא טימ ,ריא טימ ןָאטעג רעירפ סָאד טָאה רע יוװ ױזַא ,ןגיוא ענירג יד
 סעּפע :זייב רָאנ ,קירעגיינ טינ ןעוועג זיא קילב ריא :דיישרעטנוא

 ! רעדמערפ ,עז ,ַאנ; :ןפרָאװעגרָאפ קוק ןטרַאה ןטימ םיא טלָאװ יז יוװ
 *. ..רעילַאװַאק ןיימ טימ ךיז טגירקעצ ריד רעביא

 ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ןירב דיוד זיא ױזַא ,טענגַאמ ַא וצ לדָאנ ַא יו
 ךיז קידנבעגּפָא טינ ןײלַא .ןגיוא עקידנריזיטָאנּפיה ייווצ יד טָא ןופ

 טכַאמעג ,טרָא ןופ ןבעגעג ביוה ַא רעכיז-טינ ךיז רע טָאה ,ןובשח ןייק

 .רעטנַאקַאבמוא רעד וצ ךעלעטירט יירד-ייווצ ערעכיז-טינ עכלעזַא טקנוּפ
 רע זיא ָאד רָאנ .בורג ַא ןיא ןיײרַא ךיז רע טשטילג ,ךיז טכַאד ,טָא-טָא
 עלעכימש םענעגעלרַאֿפ ַא טימ .ןרָאװעג קיאור ענדָאמ לָאמַאטימ

 .רעטנַאקַאבמוא רעד וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא טירט ערעכיז טימ רעבָא

 --- ,עיוו ַא טימ קידנבעג-רעטיצ ןייק טינ ,רע טכַאמ --- ,םַאדַאמ ---

 סעּפע רָאנ .ןָאט טינ סָאד ףרַאד ךיא .ךעלגנירדוצ ןיב ךיא ,סייוו ךיא

 ןיב ךיא . ..ךוז ךיא סָאװ סָאד .טכיזעג רעייא ןיא ןענופעג ךיא בָאה

 ,רעלָאמ ַא
 ,ןעמערב ענעגיובעג עריא טימ ןבעגעגדיצ ַא םיוק טָאה שנַאלָאס

 :ןּפיל ענייש עריא ןופ "עלעצרעה, שימָאק ַא יז טָאה טכַאמעג רָאנ

 . ..רעלָאמ ַא ,ךֵא ---
 ----- ,טצעזעגרָאפ קיאור רע טָאה -- ,ןירב זיא ןעמָאנ ןיימ ---

 ...םואעזומ רעגרובנעסקול ןיא טגנעה טעברַא ןיימ
 -סייוו ריא טימ וצ יז טלקָאש -- ...,"שטנעמ-ייגש, רעד .ָאי --

 | .ןגיוא עקידנכַאל טימ ןָא םיא טקוק ןוא עלעּפעק ןטלטיהַאב

 יו טלמוטעצ:טכייל .טביולגעג טינ ןרעיוא ענייז טָאה ןירב דיוד

 קידנטעב טינ ,ןוא לוטש ַא ןבעגעג-קור ַא רע טָאה ,ןרָאװעג ןופרעד זיא רע

 .ךיז טצעזעגקעװַא ,שינעביולרעד ןייק

 ..? ריא -- .ןגיוא עדייב טלטניּפעצ רע טָאה --- . . .ױזַא ,יױזַא ---
 ..? ךיוא ריא טנעק סָאד
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 דָאנג ןקירעירפ טימ לָאמ סָאד .ןָאטעג לכיימש ַא טָאה שנַאלָאס
 | : ןגיוא עלעה יד ןיא טומטוג ןוא

 .סָאד ןענעק עיערעלַאג רעגרובנעסקול יד ןכוזַאב עכלעוו עלַא ,ךַא ---
 ןעק ןוא ךיוא סָאד ןעק ,ןסעזעג טשרע ָאד זיא רעכלעוו ,ןעּפול עיסָאמ ןוא
 ...ןעועג ךיוא רע זיא שזַאסינרעװ רעייא ףיוא .טכיזעג רעייא

 ? ןעּפול עיסָאמ : ןיימ'כ ... רעייא רע זיא דעװ --
 -ביר .רעלָאמ ַא ךױא זיא רע ...ךױא רערעייא זיא רע --

 טימ רָאנ רע טלדנַאה טציא .רעלָאמ רענעזעוועג ַא :טגָאזעג רעקיט
 ,..ךייא טימ ךיז ןענעקַאב וצ ןדירפוצ ןייז טעװ רע ,יירעלָאמ -

 ? ריא ןוא ---
 .רעזײה:עפַאק ןיא ןטפַאשטנַאקַאב ןייק טינ ךַאמ ךיא ? ךיא --
 ...ךייא טעב ךיא ...'ױזַא ןָא טינ סָאד טמענ .ןָאדרַאּפ ---
 -טנערַאפ וצ ױזַא יו ,רעטרעוו טכוזעג עלעגר ןייא טָאה ןירב דוד

 טפַאשטנַאקַאב ַאזַא וצ געוו רעטסכיילג רעד זַא ,ןסָאלשַאב ןוא ,ךיז ןרעפ
 .ליוו רע סָאװ ,סָאד ןפָא ןגָאז זיא

 געוו םעד ןפיולרַאפ וצ ,ונ ...וצ ,םַאדַאמ ,טינ רָאג ןיימ ךיא ---
 ןוא טכַאמעג ױזַא ןיוש ךיז טָאה סע דלַאב יװ רָאנ .עגעלָאק ַא םעניימ
 ייב ךיא טלָאװ ,רעלטסניק ןוא טסנוק וצ ,עז ךיא יװ ,טנעָאנ טייז ריא
 .טלָאװעג ךייא ךיא טלָאװ ןט עב .ןײג ...ןגערפ טלָאװעג ךייא
 --- ךַאז עיינ ַא טציא קידנערַאֿפ ךיא

 ...לעדָאמ ַא ךייא טלעפ סע ןוא --
 ,ןפלָאהעג

 ַאזַא טקנוּפ סָאװ ,קידריוקרעמ זיא סע ,ןפָארטעג טָאה ריא ---
 ...רימ טלעפ ריא יו

 ,,,לדיײמילעדָאמ ןייק טינ ןיב ךיא --
 .טײז ריא יוװ ןביילב טנָאק ריא .טינ ךיא ןיימ ס ָאד ךיוא ---

 עצנַאג סָאד .רעמ טינ ....ןעמענּפָארַא עלעטיה ענייש סָאד רָאנ רשפא
 .רערעייא ּפָאק רעד .ּפָאק רעד טָא ,קיטרַאפ יו טוג ױזַא רימ ייב ןיוש זיא
 ! טקידלושטנַא .. .ּפָאק רעכעלרעדנואוו רעד

 ייברַאפ טנעמילּפמָאק םעד ךרוד טזָאל ןוא יז טכַאמ -- !ָאי ,ךַא ---
 ,טײהרענענַאטעגנָא ןָא טבױה ןעמ .ןױש סייוו ךיא ,רעיוא םעד
 ךָאנרעד : ?ןָאטיכ, ןעיולב רעדָא ןטיור ַא וצ רעביא ןעמ טייג ךָאנרעד
 ןעמ טוט ךָאנרעד ,ךוט ןשירעלָאמ ַא טימ ןטפיה יד רָאנ ןעמ טריּפַארד
 .טרעדָאפ טסנוק יד .זייווכעלסיב ,לָאמַאטימ טינ ....ןצנַאגניא סיוא ךיז
 ...טסנוק יד --- טייקיניילק ןייק טינ

 ןרָאװעג טור ןירב זיא -- ..!ךײא רעכיזרַאפ ךיא ,רעבָא ---

 -רעטנוא םיא יז טָאה
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 ,םַאדַאמ ,ךייא רעכיזרַאפ .ךיא --- .קוק ןקידנכַאל ריא רעטנוא לגניי ַא יו

 עיסָאמ ...טניירפ רעייא ןעמענטימ טנָאק ריא .טניימעג טסנרע זיא סע

 םעד רָאנ רשפא ...ןרעטש טינ רימ טעװ רע .ןעמוק ךיוא ןָאק ןעּפול

 לעװ ךיא זיב --- ,רעליטש לסיב ַא ןבעגעגוצ ןירב טָאה --- ,לָאמ ןטשרע

 | יייןסנַאעס יירדיייווצ ַא רָאנ .ןעניואוועג ךימ

 עריא םיא ןופ קידנעמענּפָארַא טינ ,שנַאלָאס טכַאמ --- ,ָאנ ,ָאנ --

 ןָא ,ןײלַא זיא ,ןעמוק ןיוש ביוא --- .ןגיוא ענערָאװעג-ךעליירפ ץנַאג

 | ..+ ןצישַאב ןײלַא טוג רעייז ךיז ןַאק ךיא .רעצישַאב

 רעד טימ ,טנַאה רעלָאמש רעלעקנוט ריא וצ ןלַאפעגוצ זיא רע

 :ןסיוטשעגקירוצ טכייל םיא טָאה יז רָאנ ,טיוה רעקידייז

 ; טציז ...1 בָאגפיוא ןַא ןיוש טמענ ריא ---

 ץנַאג ךיז טצעז ןוא ןירב טכַאמ -- ...טינ לפייווצ ךיא --

 -- .ריא וצ רעטנענ ץַאלּפ םענערָאװעג-יירפ סנעּפול ףיוא שינַאכעמ

 עז ךיא .ןצישַאב ךיז טנָאק ריא זַא ,םַאדַאמ ,טינ רָאה ַא לפייווצ ךיא

 קיטױנ טינ רעבָא טעװ סע .שוקיטנַאה םענעגנולעגיטינ ןיימ ןופ סָאד

 ...ןייז

 ןענירב יוװ ןוא ,טקוקעגנָא קירעגיינ םיא יז טָאה --- ? ױזַא ,ױזַא ---

 רעכיז ױזַא --- .גנורעדָאפסױרַא רעסיוועג ַא טימ ,טכודעגסיוא ךיז טָאה

 ,ןײלַא ךיז --- ריא ? ןצישַאב ךייא טעװ רעװ ,ןוא ? סָאד ריא טייז

 | ? בייוו רעייא רעדָא

 .ןגיװשטנַא טרעוו ןוא ןירב טכַאמ -- ...םה --

 רַאילימַאפ-וצ לסיב ַא רעביא םיא יז טמירק -- ..? םה סָאװ --

 ? רעטביײװַאב ַא ךָאד טייז ריא --- .טפַאשטנַאקַאב רעטשרע רעד רַאפ

 .ןירב דיוד טכיררַאפ --- ,,}, ןעוועג ---

 ? ןדיישעג ---
 .ןדיישעג יו טוג ױזַא ---

 ? ןעמעוו ןופ רעוו ---

 זיב ,ןשוק טינ קרַאטשיוצ לָאז רע ,טנַאה יד םיא ייב ןעמענּפָא ןופ

 ןירב ...ךלהמ רעקידהשקשינ ַא זיא ןגַארפ עטערקסיד-טינ עכלעזַא

 : טערומכעגנָא ךיז טָאה

 ריא טעװ סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא ? דיישרעטנוא רעד זיא סָאוװ ---

 ײז יװ ,ןטייהלצנייא רעמ ךָאנ .,ןטייהלצנייא עלַא ןסיוורעד ןיוש ךיז

 .טייקכעלקריוו רעד ןיא ןעוועג ןענייז

 ..?קעװַא זיא ,ָאזלַא ,יז ---

 .ךיא טינ ,"ןידלעה; יד זיא יז ,ָאי --

 ! רעקנימערָא ---
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 יד סָאװ ,יורפ ַא ןופ ןָאט ןרעדנוזַאב םענעי טימ ,קידנעשטּפעש טעמכ ,טייקליטש רעקיצרַאה טימ ןָאטעג גָאז ַא טרָאװ עטצעל סָאד טָאה יז
 םעד ןיא טָאה ןירב .טליּפשעצ ריא ייב ךיז טָאה תונמחר עכעלרעטומ
 םיא ןָאט וצ טעלג ַא ןליוו ןטעיַאטרַאפ ַא טריּפשרעד טרָאװ ןכעלביל
 סָאװ ,דָאנג ןשירעבייוו-ףיט םענעי טימ ,ענירּפושט רעצרַאװש ןייז רעביא
 ,רענעמ עכעלקילג-טינ עלַא רַאפ רָאנ ,םיא רַאפ דָארג טינ טיײרגעגנָא זיא
 טָאה ץלָאטש רעשליבצנַאמ ןייז רעבָא ,,.םעד ןיא ךיז ןקיטיונ עכלעוו
 ענייז טימ ּפַאצ ַא יװ ,תונמחר ַאזַא ןגעק טלעטשעגפיוא גנולצולּפ ךיז
 :ןבעגעג סיוטש ַא ןוא ךיז טלעטשעגפיוא רענרעה

 ...?רעקנימערָא, ןייק טינ ןיב ךיא ! יסרעמ ---
 יד ןוא טנייוו ץרַאה סָאד .ױזַא ןענייז רענעמ ענעזָאלרַאפ עלַא .,ױזַא ךיױא טגָאז -- ,עלעכיימש ַא טימ יז טכַאמ --- ,ןעּפול ןיימ ---

 ...סעקידניא ייב יװ ןזָאלבעגנָא ייז ייב ןענייז רעמינּפ
 --- ,ןרָאװעג רעליק ךָאנ ןירב דיוד זיא --- ! ןזָאל סָאד רימָאל ---

 ? ןביולרעד טעװ טניירפ רעיא --- טנכער ריא
 . ..ןשינעביולרעד ןייק טינ ףרַאד ךיא --- ,עריא ןגיוא ענירג יד ןסירעגפיוא שנַאלָאס טָאה --- ? ןביולרעד ---
 --- ןגָאז סָאד ךיא לָאז יװ .. . טינ רע זיא ---
 טינ ןעיײג טייוו ױזַא .ןיינ 1 ןגָאז ריא טליוו ,קיטכיזרעפייא ---

 ,טכער ענייז
 .טוג זיא ,ױזַא ביוא ,ונ ---
 ,ןגָאז וצ ךיוא סעּפע בָאה ךיא --- .ןבעגעג-ךַאל ַא יז טָאה --- 1 עיסָאמ ,טוג ןיוש זיא ךייא ייב ---
 ּ! טקידלושטנַא .סיוועג ,סיוועג ,ךַא ---
 | ? סערדַא רעייא ,,,טײז ריא יו דניק סיורג  ַאזַא ,טקידלושטנַא טייז ריא ---
 : "ןביירש-ןייר, ןופ הרוש סרערעל םעד ןעמוקכָאנ טלָאװעג טָאה רע ןעוו ,טייהרעניילק ןָאטעג סָאד טָאה רע יו ,קַאב ןיא טקעטשעגנײרַא טינ גנוצ יד ריש ,טערַאטסעג ךיז טָאה רע רָאנ ,טרעטיצעג לסיב ַא םיא ייב טָאה טנַאה יד .תויתוא ערָאלק עסיורג טימ ןביירש ןעמונעג ןוא טפיטשיילב ַא טּפַאכעגסױרַא טָאה רע
 "סק עז רעמונ עילעטַא ,5 דירַארישזָאוװ ירא ---
 | . ..ןרעװ-סַאלב טסייה ןשטנעמ עסייוו| ייב סָאװ סָאד .ןירג-גיׂשַא ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא םינּפ ריא ןוא ,ןביירש טקידנעעג טָאה רע רעדייא ךָאנ ,עלעטעצ ןיא טקוקעגניײרַא טָאה יז
 ? ןטרָאד ריא טניואוו גנַאל יו --- ,ךעלקירעזייה לסיב ַא יז טכַאמ --- ,עילעטַא יד ןעק ךיא ;--
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 , ....רָאי ייווצ ---

 רָאטּפלוקס ַא ...טניואוועג ןטרָאד טָאה קירוצ רָאי יירד טימ ---

 .יי טניואוועג ןטרָאד טָאה !

 ...לַאד ירנַא ? לַאד עיסָאמ טינ --

 טָאה טציא .טרעפטנעעג טינ ןוא ּפָאק םעד טרעקעגּפָא טָאה יז

 -גנימערָא יד ןופ ךיוא ,סָאד טסייה ,וטסיב : המקנ לקיטש ַא טַאהעג ןירב

 ,תונמחר עשירעבייוו ןייד ןטסעב ןטשרע םעד טסקנעש וד ינַא ..."עק

 | ?..!ןײלַא ריד רַאפ ןטלַאהַאב טפרַאדעג סָאד טטטלָאװ וד

 סיוטש ךיא --- ,טייז ַא ןָא ךיוא טקוק ןוא רע טכַאמ -- .,.םה --

 ןירעצנעט רעצרַאװש ןייז רַאפ זיירּפ ַא ןענואוועג טָאה לַאד ירנַא .ןָא ךיז

 ? עקלעדָאמ ןייז ןעוועג לָאמַא טינ ריא טייז ...דנָארב ןיא

 "רעד טשרע ןוא .טרעפטנעעג טינ .טקוקעגנָא גנערטש םיא טָאה יז

 ןזיװַאב ןיוש טסָאה וד :טײדַאב טָאה סָאד .ןָאטעג לכיימש ַא ךַאװש ךָאנ

 רימ ןענייז טציא .עגַארפ רעטערקסיד-טינ ןיימ רַאפ ןלָאצוצּפָא רימ

 *...טיווק עדייב
| 

 .טרזחעגרעביא טינ עגַארפ ןייז ןוא ןענַאטשרַאפ סָאד טָאה רע

 יענימ רערַאבקנַאד ַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא דלַאב זיא עלעכיימש ריא

 ךייא וצ םוק ךיא --- .ןגייווש עלעגר ַא ךָאנ יז טכַאמ -- ,טוג זיא --

 ...טליוו ריא ביוא ,ןגרָאמ

 .גָאטימ ר ַאפ ,ךעלגעמ בוא ןוא .טנכייצעגסיוא --

 ? גָאטימרַאפ ןצנַאג ַא טינ ןעד טפָאלש ריא ---

 .ירפרעדניא ןביז-סקעז ףיוא ייטש ךיא ---

 ירפ ױזַא ןוא -- רעלטסניק ַא :סיינ ַא רימ רַאפ זיא סָאד --

 | ! ןייטשפיוא

 טפָאלשרַאפ ,טעּפש ןפָאלש טימ ןָא ךיז טביוה טסנוק יד ביוא ---

 ...יז ןעמ

 ,קעװַא טשרעקָא זיא רעכלעוו ,ןעּפול רעד טָא ןוא ,ַאהיַאה --

 זיא לָאמַא לייוו ,רַאּפרעד ץלַא ןוא .גָאט ןבלַאה זיב טציא ךָאנ טפָאלש

 ףיוא קירוצ טייג ,ןירב עיסָאמ ,טציא ןוא ,ַאנ ...רעלָאמ ַא ןעוועג רע

 סרעװרַאס יד .ןײגּסױרַא טינ ןעמַאזוצ עדייב ןענָאק רימ .טרָא רעייא

 ...גָאט עלַא טעמכ ָאד ץיז ךיא .גנוניימ עשלַאפ ַא ןבָאה ןענָאק

 ריא טקערטשעגסױא םיא טָאה יז ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע

 ןײלַא ןרירנָא סָאד .טיוה רעקידיײז רעד טימ טנַאה עלָאמש ,עלעקנוט

 םענעסַאלטַא ןצרַאוװש ןופ .ןגינעגרַאפ ןפיט ַא טפַאשרַאפ ןענירב טָאה

 טשרע ןוא .רעירפ יװ רעגנעל לסיב ַא ןרָאפעגסױרַא דניצַא יז זיא לברַא

 -- טעלסַארב ןקיטנַא ןַא טגָארט שנַאלָאס זַא ,טקרעמַאב ןירב טָאה טציא
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 : ןָאטעג ךַאל ַא ןוא קוק ןייז טּפַאכרעד ךיילג טָאה יז ןוא ,טציז יז ואוו ,לשיט ןרעטנוא ןגיוא יד טימ ןבעגעג עשודנַאלב ַא קידנליוו-טינ רע טָאה ...שַאט-טנַאה ריא וצ ,עלעטיה ריא ףיוא דנַאב ןופ רילָאק ןקיד -רעבליז םוצ טסַאּפעגוצ עציװַאסַארק עקיטיוה לקנוט יד טָאה סָאד ךיוא .טלעטשעגנעמַאזוצ סעמעג עטלַא ןוא ןעיירעצינש ענרעטומלרעּפ ןופ
 ,רילָאק-לרעּפ ןופ ךיוא ןענייז ךעלכיש עניימ ,ןירב עיסָאמ ,ָאי --

 ןענייז ...ייז ןגיל טֶָא ,סעקישטנעה עניימ ןוא ,טױה-ןעגנַאלש עסייוו
 ...בֹרַאפ רעבלעז רעד ןופ ךיוא

 -ַאב ַא יו ריא ךָאנ טגָאזעגכָאנ ןירב טָאה -- ,ךיילק רעייא ןוא ---
 טבעווש רוגיפ רעייא ,ץרַאװש-קיצנַאלג זיא ךיילק רעייא --- ,רעטרעביוצ
 | | ! טַאדַאמ ,קַאמשעג םענייפ ַא טָאה ריא ...ןדנַאר עסייוו-יורג ייווצ ןשיווצ םיא ןיא

 ! יסרעמ ---
 עטקערטשעגסיוא ענייש יד טָאה רע ,קרַאק םעד ןבעגעג"גיוב ַא רעדיוו ןענירב טָאה ,עטנַאקַאב עשיסור עליפ ענייז ןשיווצ ,טייהניואוועג יד

 .ןזָאלרעד טינ ןוא ןגיוצעגקירוצ לָאמ ס ָאד ךיוא עלעטנעה ריא טָאה שנַאלָאס רָאנ ,ןבעג שוק ַא טלָאװעג רעגניפ-לדניּפש ףניפ טימ טנַאה
 ענזירּפַאק ,עלעקנוט יד זַא ,טייקרעכיז ןייז ,טינ --- טָא ןוא טוג יז זיא טָא .עלעסיב ַא טליּפ ש יז זַא ,קורדנייא ןַא טכַאמעג ןענירב ףיוא טָאה סָאד
 ,ןבעגעג:לקַאוװ ַא ךיז טָאה ,ןלָאמ ךיז ןוָאל ןוא עילעטַא ןיא ןעמוק ןגרָאמ עקַאט םיא וצ טעװ טייהנייש

 ? ךָאנ יװ ןוא ...ךָאד ריא טסיײה שנַאלָאס ...ע -- ,עמיטש עקידנטעב ַא טכַאמעג רע טָאה --- ,טרָאװ ןטלַאה ךָאד טעװ ריא ---
 ,טריב שנַאלָאס --
 --- ליּפשייב םוצ .,עילימַאפ עשיטָאוקע רעמ ַא ןבָאה טפרַאדעג ריא טָאה ןעזסיוא רעייא קילדעוװ -- .טרעדנואװעג ןירב ךיז טָאה -- ..!ןײז טינ ןָאק סע --
 : ןכוז ןפלָאהעג קידנכַאל םיא טָאה יז
 ,שיגנירַאטָאל-סָאזלע רעכיג .שיזיוצנַארפ טינ וליפַא טגנילק טריב זַא ,ןיימ ךיא .ןיינ --- . ..ַאדַאזירעכעש ,ַאלָאדנַארימ ,ַאנירטסַאנרָאז : ליּפשיײב םוצ ---
 : ןטינשעגּפָא ןוא טערומכעגנָא טכייל רעדיוו ךיז טָאה יז
 ,ןײלַא ךימ טזָאל טציא ..,לָאמ שרעדנַא ןַא ,ונ --
 ,"ןעזרעדיוו ףיוא, ןגָאז ןפרַאד טינ לָאמַאכָאנ ריא לָאז רע ידכ ,טקוקעגמוא טינ ןליפַא ךיז טָאה רע .זיוה-עפַאק ןופ סױרַא ךיילג זיא ןוא ,טלָאצַאב ,לשיט ןייז וצ ןעגנַאגעגקירוצ ,עלעגניי ַא יװ טגלָאפעג טָאה רע
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 ןזָאלעגקעװַא ךיז טָאה רע ...טנַאה רעד טימ וליפַא ןעקניוואוצ טינ
 "געסקול ןיא טריצַאּפש גנַאל ךָאנרעד ,ןסַאג רעזירַאּפ יד רעביא סופוצ

 ױזַא ,וצ עילעטַא ןייז וצ זיב דירַארישזָאוװ-יר טימ עזַאּפ ,ןטרָאג רעגרוב

 רעד ךָאנ גנורעטסײגַאב ןוא טייקיאורמוא ןייז ?טריצַאּפשסױא/, רע טָאה
 ןייז קידנעעזרעד ןוא ךיז וצ ףױרַא זיא רע .טּפַאשטנַאקַאב רעקיטנייה

 םיא וצ רע טָאה ,*טכַאנ רענירג; רעד טימ טנווייל ןטקידנערַאפ-טינ

 ' : ןכיילג ןייז וצ יו ,ךעלשטנעמ טדערעג

 ּפָאק ַא ןָא ןיוש טסעװ . ..ןקידנערַאפ רעטציא ןיוש ךיד ןוימ ---

 . ..רעמ רימ ןגָאלקרַאפ טינ ּפָאק ןיימ רָאנ ? טסרעה וד !ןביילב טינ
 = ?טסרעה

 לטיּפַאק רעטסקעז

 טעברא רעד ןיא
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 ,זיוה-עפַאק ןיא טריב שנַאלָא ס טימ טפַאשטנַאקַאב רעד טניז

 ןבעל םַאזנייא סנירב דיוד ךיז טָאה ,"ליוו-עד-לעטָאה, ןופ ץַאלּפ ןבעל

 ,טקידניזעג ןבָאה יז רעדייא *הוח ןוא םדָא? ןופ ליּפש ַא טימ טרעכײרַאב

 ,טכירעג טינ רעירפ ךיז טָאה ןײלַא רע סָאװ ףיוא

 ןופ ךיז טגָאועגּפָא ,ירפרעדניא ןיינ ךעלטקניּפ יז זיא ןעמוקעג

 עצרַאװש עניילק סָאד רָאנ .ענענָאטעגנָא ןַא ןציז-"ךבילבעג ןוא עוװַאק |

 טצנַאלג סָאװ ,רוזירפ רעד ןופ ןעמונעגּפָארַא דנַאב ןסייוו ןטימ עלעטיה

 ,דיילק ריא ןופ סַאלטַא עצרַאװש סָאד יו טעפ ױזַא טקנוּפ

 ,עציקס עטשרע יד ןפרַאװנָא ןעמונעג קידרעביפ טָאה ןירב דיוד

 -מוא ןַא טקרעמַאב ךיילג ןוא ,ןָאטרַאק ןסייוו ַא ףיוא טפיטשי-ליוק ַא טימ

 ןבָאה ןעלקניוו-ליומ יד .עקלעדָאמ ןייז ןופ טכיזעג ןלעקנוט ןיא טייקיאור
 | .טעשזדנָאלבעג ןבָאה ןגיוא ענירג יד ,טקוצעג

 ןבעגעגיגערפ ַא ךעלפעה רע טָאה -- ?סעּפע טכוז ריא ---
 -פױרַא לּפערט ַא רָאנ .ןבוא ָאד זיא ןַארק-רעסַאװ ַא ןוא לגיּפש ַא
 יי ,+ . ןייגוצ

 ןוא --- ,ןגעלרַאפ עלעּפַאק ַא יז טכַאמ --- ,ךיא ךוז סָאד ,ָאי --

 ...ןײלַא ךיא סייוו זיא לּפערט סָאד ואוו
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 רעטנַאקַאב רעייא --- .טנָאמרעד ןירב ךיז טָאה -- ...ָאי ,ךַא ---
 ...טניואוועג לָאמַא ָאד ךָאד טָאה רָאטּפלוקס

 ןטיירב ןפיוא טגייטש יז יו טקוקעגכָאנ רע .טָאה ףױרַא ןטנוא ןופ
 טימ שזַאטע רעטייוװצ ַא סלַא עילעטַא ןיא ָאד טניד רעכלעוו ,ןָאקלַאב
 ךעלכיש עסייוו עניילק עריא טייקרעכיז ַא רַאפ סָאװ טימ .רעמיצפָאלש ַא
 -לעז רעד טימ ! ךעלּפערט עלעקנוט-בלַאה עמורק יד טּפַאטעגנָא ןבָאה

 טיירדעגפיוא ,קידנעיײיגיײברַאפ ,טנַאה עטכער ריא טָאה טייקרעכיז רעב
 ...ןָאקלַאב ןרַאפ לּפמעל שירטקעלע סָאד

 -רַאפ ַא יו עלייוו ַא ןייטש ןבילבעג שנַאלָאס זיא ,ןעגנַאגעגפױרַא
 ,ןעיירעצינש ץלָאה-סונ טימ טעב עשיזיוצנַארפ עטיירב יד .עטרענייטש

 ,טענגַאמ ַא יו קילב ריא ןגיוצעגוצ טָאה ,ןט-14 םעד יאול ןופ ליטס םעניא

 ןגיוצעגוצ יז טָאה ,רעגעלעג רעטנַאקַאב:טוג ריא רעד ,קיטנעק ,ס ָא ד

 ןענַאטשעג עלייוו ַא יז זיא ןטנעָאנ ַא ןופ רבק ַא רעביא יוװ .ץלַא יו רעמ

 טָאה ,םינּפַא ,דלַאב רָאנ ...קידנעקנעדכָאנ ,ןגיובעגנייא ,טעב ןרעביא |
 ןגעוו-אצוי בילוצ יז טָאה ,ריא ףיוא ןעמ טרַאװ ןטנוא זַא ,טּפַאכעג ךיז יז

 ךיג זיא ןוא טשיװעגּפָא ,ןַארק ןרעטנוא טנעה עריא ןבעגעג-שַאוװ ַא ךיג

 | ,קירוצ ּפָארַא
 טציא רָאנ ךיז ןבָאה ןגיוא עקיטכיל-ןירג ןוא עשירפ-טשרעקָא עריא

 .רעטצנעפ:ךַאד ןופ טלַאפ סָאװ טכיליגָאט ןפיוא טערומשזעג ענדָאמ

 ךיז יז טָאה --- ,ןייש ןלעה ַאזַא ןופ טנױאוװעגּפָא ךיז בָאה'כ ---

 ,ןגיוא עטרערטרַאפ-םיוק יד קידנשיוו ,טרעפטנערַאפ

 טסואוועג רָאנ ,טביולג רע זַא לעטשנָא ןַא טכַאמעג טָאה ןירב דיוד

 -סױרַא טָאה ןײלַא טייקיטכיל עכעלטנייוועגמוא יד טינ זַא ,רע טָאה

 .ךעלּפעל-ןגיוא סשנַאלָאס רעטנוא טייקטכייפ ַאזַא ןוא רעטיצ ַאזַא ןפורעג
 ןבָאה יי ז --- םורַא ָאד ןבעווש סָאװ ,ןעגנורענירעד עריא ןופ סנטָאש יד

 ,סעיוו ענעגיובעגסיוא עריא ,זיימרעדעלפ עקידתושממ-טינ יוװ ,טרירַאב

 רשפא ןוא טרירוגיפ לָאמַא ָאד טָאה סָאװ ,טײקטעקַאנ ריא ןופ סנטָאש יד
 ...ךיוא -- לָאד ירנַא רָאטּפלוקס םעד ןופ טײקטעקַאנ עשליבצנַאמ יד

 .ןבעגעג ךָאטש ַא םיא סָאד טָאה לקניוו-ץרַאה ַא ןיא ואוו-ץעגרע
 ןוא ןײלַא ךיז ףיוא ךיז טזגורבעגנָא ,טקיטשרעד סָאד רע טָאה דלַאב רָאנ

 ןָאטרַאק ןסייו םוצ ןוא טפיטש-ליױוק ןייז וצ ךיז טּפַאכעגקירוצ
 ןיא ךיז ןשימ וצ ,ןירב רעלָאמ רעד ,רע טָאה טכער ַא רַאפ סָאװ ,ןיימ'כ
 ,ןייז רע ףרַאד רַאבקנַאד ?לדיײימילעדָאמ ןייז ןופ ןעגנורענירעד יד

 ןוא טרָאװ ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,טייהנייש רעקיצרַאהטײרב רעד טָא
 ,טינרָאג רעמ ןוא --- רַאבקנַאד .ךעלטקניּפ ױזַא ןעמוקעג

 ןוא גנוטלַאהקירוצ ןייז טצַאשעגּפָא דלַאב ,קיטנעק ,טָאה שנַאלָאס
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 טרעהעגפיוא ןבָאה סעיוו עריא .טקיאורַאב ךיוא ךיז טָאה ןוא ןגייווש ןייז
 ,טנפעעגפיוא טיירב ךיז ןבָאה ןגיוא עטערומשזרַאפ עריא ,ןרעטיצ וצ
 ריא ןעמוקַאב-קירוצ טָאה יז ןוא ,ןייש ןכעלנירג טימ ךיז ןסָאגעגנָא

 ליפ ױזַא וצ ריא טיג סָאװ ,קורדסיוא ןקידוװעליּפש-םיוק ןכעליירפ
 ,עפַאק ןיא ןפָארטעג יז טָאה רע תעשב ,ןטכענ יװ טקנוּפ ,ןח ןכעלטנגוי

 ריא טָאה רע יװ ױזַא טערבלָאמ ןייז ןגעק טצעזעגקעווַא ךיז טָאה יז
 סָאד ןלַאפ ןוָאלעג ןוא ןסעזעג יז זיא קידלודעג ןוא טינעג .,ןזיוועגנָא

 ןטלַאהעגטױא .,טכיזעג ןלעקנוט ריא ןופ לטרעפ-יירד ףיוא טכיל עקירעהעג
 ןָאק סָאװ ,לעדָאמ ַא ייב יו ,ענימ ענעמונעגנָא לָאמניײא יד ןעוועג זיא

 ףרַאד ןעמ ןוא ,טעברַא רעד תעשב ,ןילּפיצסיד עשירעלָאמ יד טוג רעייז

 .ןענרעל טינ יז

 ,ןָאטרַאק ןקסרָאש ןרעביא ןפָאלעצ ךיז זיא טפיטש-ליוק סנירב

 טריציקס טָאה רע .ריּפַאּפ ןגיוב ןטירד ַא ןוא ןטייווצ ַא רעביא ךָאנרעד

 ןוא (**סַאפױַא ןוא (*רַאקיַאורט ןיא ,ליפָארּפ ןיא ּפָאק םענייש ריא

 טָאה עבלעז סָאד ,גנוקרעמַאב ַא טימ טעברַא ןייז טײלגַאב ןעוו-ןטלעז

 | .ןָאטעג ךיוא יז
 ןיא טכַאמעג ןציקס עכעלנע ןוא עבלעז יד רע טָאה סנגרָאמוצ

 -גײרַא ןעמונעג ,שידָאטעמ ןוא קיטכיזרָאפ ,ךָאנרעד טשרע ןוא .,ןברַאפ
 יד/ :דליב טקידנערַאפ-טינ ןייז ןיא ןציקס ענייז ןופ םוכס םעד ןסַאּפ

 ,*טכַאנ ענירג
 ןעמונעג ּפָאק-ןעיורפ רעלעקנוט-שיטָאזקע רעד ךיז טָאה זייווכעלסיב

 רעד רעביא טכַאנ רעד ןופ רוגיפ רעשילָאבמיס רעד טימ ןסיגנעמַאזוצ

 רעד ןופ רָאה עקיכיור עטרעביושעצ יד ןיא .ערעזָא רעקידכעלײק-בלַאה
 ןופ םלצ רעד ןטכיולעגפיוא ,עמעדַאיד ערעיײט ַא יװ ,טָאה ןילָאערק
 ןײלַא עקלעדָאמ יד ךיז טָאה םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא ,"רעב םעניילק,

 ןײלַא ריא ,דליב ןסיורג םעד ןיא עלָאר ריא ןופ ןרעטסײגַאב ןעמונעג
 םענייש ןטימ רָאנ טינ ןוא ,רעלטסניק םעד ןפלעה טסולגרַאפ ךיז טָאה

 ,ךיז ןָאטסיױא ןעמונעג יז טָאה ...ןײלַא ּפָאק
 -- סָאד ךיוא ןוא גנודיילק ריא ןופ ןלייט עבָארג יד רָאנ ,רעירפ

 םענעדיז ַא טימ ,רעטרינעשזמוא -- ךָאנרעד .ןַאװַארַאּפ ַא רעטניה
 -עג רעדָא ,עתמא ריא זיב ,ןטפיה עלעקנוט יד טריּפַארד ךוט ןטמולבעג
 ןייטש ןבילבעג זיא יז ןוא ,ןלַאפעג ןצנַאגניא זיא טייקידוועמעש עטכַאמ
 ןיוש טָאה ןירב .טַאהעג יז טָאה עמַאמ יד יװ ,טעקַאנ רעלטסניק ןרַאּפ

 .למרעפ-יירד (*

 .רעביא-ןגעק (**
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 ןוא סַאלטַא ריא ךרוד ,ןעמרָאפ עריא ןפָארטעג ןעוועג קיניײװסיױא
 עטעקַאנ ריא םיא טָאה ןגעווטסעדנופ ,סעיניל עריא ןעזעג ןָאזעניבמָאק
 -עשיקעל ַא ןיא ןייטש ןבילבעג זיא רע .ץילב ַא יװ ןפָארטעג טייקנייש

 זיא טייהנעמָאקלופ ריא .טביולגעג טינ ןגיוא ענייז .עזָאּפ רעטַאװ

 רָאנ ,ןפורעגסױרַא טינ רעגַאב ןייק ןליפַא טָאה יז זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג
 טינ ןיילַא הליחתכל טָאה ןירב דיוד ןכלעוו ,רעיורט ןכעלרעדנואוו ַא

 ,טליצ טע ןיהואוו ןוא טמוק סע טענַאװ ןופ טסואוועג טינ ,ןענַאטשרַאּפ

 רעכלעוו ,ףוס םענופ רעיורט רעד זיא סָאד זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה רע זיג
 ,גנורעדנואוַאב ןופ רעירט רעשיטעפָארּפ רעד :ןעמוק לָאמַא זומ
 סָאד זַא ,ייברַאֿפ טייג ץלַא זַא ,קיביײא טינ זיא סָאד זַא טסייוו רעכלעוו

 עזָאלמרױָאפ ןיא ןרעוו ןלַאפעצ ןוא דרע רעד וצ ןרעקמוא לָאמַא ךיז זומ

 | ...ןטנעמעלע

 -ייוװ ַא יו טגנילק סָאװ ליפעג-רָאנימ ןקיזָאד םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא
 ןיא ,ויא ,ןירב ,רע סָאװ ,גנומעשַאב ַא ןעמוקעג זיא ,ענורטס עקידנענ
 סעדייז עמורפ ןופ לקינייא ןַא ,דניק סנטַאט ןייז ןבילבעג ,ןעמונעג טנורג

 ןעקנוטנייא ןָא ןוא ןסינעג טינ גארטרָאפ-רסומ ַא ןָא ןָאק סָאװ ,סעבָאב ןוא

 טנעמָאמ םעד טינ טמענ רע סָאװ ;?איצומה, ןכַאמ טינ ץלַאז ןיא
 טקוק רע רָאנ ,ףױוא םיא טמענ יוג ַא יו ױזַא ,זיא רע יוװ ױזַא ,ךַאפנייא

 -שטכױלַאב ןדמערפ ַא ןיא ןַאמערָא ןַא יו ,טפנוקוצ רעד ןיא ןײרַא דלַאב

 ...רעטצנעפ םענ

 ,ךיז טערומכעגנָא ,טײקטלּפָאט ַאזַא ןופ ןרָאװעג טיור שזַא זיא רע
 .רָאנ ,םיא וצ יורטוצ ןכעלביל ַאזַא רַאפ יורפ רענייש רעד טקנַאדַאב טינ
 סיעכהלדוצ ףיוא ךיז ; טייקענדעשז רעדליוװ ַא טימ ןלָאמ ךיז-טּפַאכעגוצ

 ןיא יו ;ערטילַאּפ רעטכייפ רעד ןיא גנורעטסײגַאב ןייז ןעקנורטרעד
 .ןעקנורטרעד עטָאלב רעקיברַאפ ַא

 עטרעגנוהעגסיוא ןייז ,טולב ןייז ןופ יירשעג סָאד ןעקנורטרעד
 ןעמונעג ,ףושיכ ַא ךרוד יװ ,טָאה ענעקנורטרעד יד רָאנ ,טּפַאשנדייל

 עכלעוו ,ןעמרָאפ ןיא ןענַאטשעגפױא םיתמה:תיחת ,דליב ןיא ןייגפיוא
 סָאד .טױט-בלַאה ,טצנעגרעד טינ ,שירעמיכ ןעוועג טציא זיב ןענייז
 דליב ןיא רעּפרעק ןטכַארטעגסיױאירעירפ םעד ןֹופ ןבעל עכעלרעניא
 ןוא גנוטכיולַאב הנבל רעכעלנירג ַא ןיא טציא ןייגפיוא ןעמונעג טָאה

 -טנייועגמוא רעד .ּפָאק ןטקידנערַאפ-בלַאה ןטימ ךיז ןסָאגעגנעמַאזוצ

 םענירג"ץרַאװש ַא רעטניה ואוו-ץעגרע ןופ טמוק סָאװ ,ןייש-הנבל רעכעל
 ,טילב-ןצנַאלפ ןירג ַא יװ ,ָאד זיא ,טרעיײלשרַאפ ןקלָאװ ַא טימ ,ןָאצ-גרַאב

 ,טכַאנ רעד ןופ ףוג-רעבייוו ןשילָאבמיס םעד ןיא ןצלָאמשעצ ןעוועג
 -רָאפ-לדנַאמ עסיורג עריא ןיא טציּפשעגנעמַאזוצ-ףרַאש ןעוועג זיא ןוא
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 ןופ טינ .ןלַאװק-טכיל ענירג יד ןענייז ,סע טסייה ,ָאד .ןגיוא עקימ

 ,גנוטכױלַאב עקידריווקרעמ יד סױרַא סָאד טמוק ןקלָאװ ןוא גרַאב רעטניה

 ..+ ןגיוא יד ןופ רָאנ

 סָאה ,תורכש רעשירעפַאש רעטשרע רעד ןופ ךיז טעכושטעגסיוא

 רעשליבצנַאמ לסיב ַא :טגָאזעג רעקיטכיר ,רערָאלק לסיב ַא ןירב דוד

 םיא טָאה למיה רעד סָאװ ,רעּפרעק ןכעלרעה םעד ןטכַארטַאב ןעמונעג

 .לעדָאמ סלַא טקישעגוצ

 טוה רעקידייז ַא טימ טייהנייש ענעמָאקלופ ַא ןעוועג זיא שנַאלָאס

 ןוא זדלַאה ,סיפ ןוא טנעה ןשיווצ סעיצרָאּפָארּפ עשינָאמרַאה טימ ןוא

 "רעד טָאה רוטַאנ ענזירּפַאק יד סָאװ ,טײקנײמעגלַא ןוא לייטעד ,ןטפיה

 "ילָאּפ עדליװ-בלַאה יד ,ןסַאר ייווצ ןופ טולב קידנשימנעמַאזוצ ,טכיירג

 ןײלַא רשפא ךיז טָאה יז יעּפָארײא רעטרענייפעגסיוא רעד טימ עיזענ

 רעקימעכ רעטסערג רעד יװ ױזַא ,טַאטלוזער ַאזַא ףיוא טכירעג טינ

 ןייז ןיא ףיוא-טכיול סָאװ ברַאפ רעיינ ַא ףיוא טינ לָאמטפָא ךיז טכיר

 "בײװ רעד ןיא ןעמוקעג טַאטלוזער רעד זיא ךָאד ןוא ,עבלָאק-ריבָארּפ

 ןוא טערבלָאמ ןגעקַא עטעקַאנ-רעטומ ַא ָאד טייטש סָאװ ,שינעפעשַאב

 ... טריב שנַאלָאס טסייה

 רעבָא ,ךעלרעגָאמ - ךר ע ב רָאנ ןוא קנַאלש-ךעלטנגוי ןעוועג זיא יז

 ןענייז סָאװ ,ןרוגיפ-טרָאּפס יד ןופ קַאמשעג םעניא ,"ןרעדָאמ טסכעה, טינ

 ,טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא ןרָאװעג רעלוּפָאּפ ױזַא

 "ןַאמ ןופ שימעג ַא טינ .ןפַאשעג ןוא טבעלעג טָאה ןירב דיוד ןכלעוו ןיא

 רעשלדיײײמ-שלגני רעד טינ ןעװעג רעּפרעק רעד זיא בייוודןוא

 רעטפַאהלפייווצמוא רעד ןוא ןַאמ רעטפַאהלפייווצ רעד סָאװ לַאעדיא

 ןייז ןיא טכַארבעגסױרַא טָאה ,ליּפשיײב םוצ ,ישטניװדַאד-ָאדרַאנָאעל ןואג

 "רַאפ ,ענעכָארּפשעגסױא ןַא ןעוועג זיא שנַאלָאס ,,. "רעפיוט רעד ןנחוי,

 עטלקיװטנַא-ךייפ טימ ,דַארג . ןטסכעה ןופ טייקכעלבייוו עטרעּפרעק

 ןענייז טסירב עפייטש יד .סונעוו ַא ןופ ןקור ןגנוי-ןכעלטעפ ַא ןוא ןטפיה

 סעצײלּפ יד ןופ ןלוקסומ יד טימ ןסקַאװעגנעמַאזוצ ךעלרעדנואוו ןעוועג

 ץלָאטש-קידתומימת ןוא ךיז טציּפשעג סקניל ןוא סטכער ,ךיוב ןוא

 עכעלרעטומ רעייז זַא ,ןעמולב ןופ ךַארּפש-םוטש רעד ףיוא ,טרעלקרעד

 רעביא ןוא .טינ ךיז ייז ןקיטיינ רעציטש-טסורב ןיא ןוא ץנַאג זיא טפַארק

 רעכעלנירג ַא ןסָאגעצ ןעוועג זיא טיוה רעקידנרעטיצ-םיוק רעצנַאג ריא

 רעטנעג סָאװ .טרימשעגסיוא קינָאה םענירג-דלָאג טימ יו ,רעמיש רעסיז

 עקיזָאד יד ןרָאװעג זיא רעקרַאטש ץלַא ,ןּפיל עלופ יד וצ ןוא טכיזעג םוצ

 לַאװק רעד ןעוועג ,ךיז טכַאד ,זיא לכיימש רעכעלביל ריא .טייקסיז

 ןופ לַאװק רעד -- ןגיוא עקידנטכיול-ןירג עריא יװ יױזַא ,םעד ןופ
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 ַאזַא ןפַאשעג סָאד טָאה ןעמונעג ןצנַאגניא .ברַאפ-טיוה רעכעלנירג ריא
 טינ יװ טוג ױזַא טָאה ןירב זַא ,קורדסיוא ןוא עיניל ןופ ליּפשנעמַאזוצ
 ךעלקריו ויא סע .טּפַארק-סגנודליבנייא ןייז ןעגנערטשנָא טפרַאדעג
 ןייז ןיא ןגָאז טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,טכוזעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעוועג
 טגרָאזעג קירוצ רָאי קיסיירד עּפַאנק טימ ןיוש טָאה רוטַאנ יד .,טנווייל
 ַאזַא טימ טגרָאזַאב םיא טָאה לַאפוצ רעכעלקילג רעד ןוא ,םיא רַאפ

 ,לעדָאמ

 ןעגנילש ענדעשז ןייז ,ףוג ןקיזָאד םעד ןטכַארטַאב עקירעגַאב ןייז

 רָאנ טרעיודעג טָאה ,רעגניפ-סופ ןציּפש יד ןיב ּפָאק ןופ ,עיניל עדעי
 גנַאלקּפָא ןַא טרעהרעד ןײלַא ךיז ןיא רע טָאה דלַאב ןוא .עלייוו עצרוק ַא

 טקעוו טייקנייש ענעמָאקלופ זַא ,קנַאדעג ןטוואורּפעגסיוא-ליפ םענעי ןופ
 ...הבשחמ עניירמוא עדעי ּפָא טיוט יז רָאנ ,ןצכעלעוו עבָארג ףיוא טינ

 לוניּפ ןטרַאטשרַאפ ןטימ ,טכַארטַאב לעדָאמ ןייז טָאה רע רעטייוו סָאװ
 -יאור ץלַא ,ןּפיל ענעפָא-בלַאה עטרַאטשרַאפ טימ ןוא ערטילַאּפ רעד ףיוא

 ןענייז רעקידוועמעש ץלַא ,ןּפַאלק-ץרַאה רעסייה ןייז ןרָאװעג זיא רעק

 עדימ ןייז --- רערעכיז ץלַא ןוא ןגיוא עטרעליוקעגסיוא ענייז ןרָאװעג
 ןטשלחרַאפ ַא ןופ לגילפ ַא יו טרעטַאלפעגפיוא טָאה לזניּפ ןייז ,טנַאה

 ,טנווייל ןרעביא ךיז ןפָאלעצ לָאמַא-רעדיו ןוא לגיופ
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 רעטוג ַא רָאג יו דײשּפָא ןעמונעג ריא ןופ רע טָאה סנַאעס םענעי ךָאנ
 יד ריא טקירדעג םערַאװ ,גנַאגסיױא לקזיב יז טיײלגַאב ךעלרעדורב ,טניירפ

 טָאה לָאמ סָאד ,טציא זיב יו ךעלטקניּפ ױזַא ןייז יז ןטעבעג ןוא טנַאה

 ןעמ סָאװ ,טגלָאפעג טָאה ןוא ןעמונעגּפָא טינ רעמ טנַאה עקידייז ריא יז
 ענירג יד ןיא לרעייפ ןשירעכַאלּפָא ןטקרעמַאב-םיױק ַא טימ ,יז טעב

 -רעטומ םיא רַאפ ךיז ןָאטסױא ריא רעמ סָאװ ! קידריווקרעמ ןוא ,ןגיוא
 םיא ייב זיא רעמ ץלַא ,טייהניואוועג ַא ןרָאװעג ריא ייב זיא טעקַאנ

 ןרידוטש עוויטקעיבָא סָאד ,טייקכעלבייוו ריא וצ סערעטניא רעד ןלַאפעג
 טָאה ףוג ןלעקנוט ריא ןופ ןטייקנייש יד טנווייל ןפיוא ןבעגרעביא ןוא
 -אב ןוא ןענעגעגַאב ןייז ןיא ןעגנורדעגנייהַא ,טּפַאכרַאפ ןצנַאגניא םיא
 ריא וצ טייקירעגיינ-טינ ןייז ןיא ,טײקנטלַאהעגקירוצ ןייז ןיא ,יז ןטיילג

 גָאט ַא סָאװ ,רעבָא ,רַאפרעד .ןבעל ןקיטציא ריא וצ ןוא טײהנעגנַאגרַאפ
 ןייז ןרָאװעג זיא רעקיטפַאהרעביפ ץלַא ,סנַאעס ַא רעגנעל סָאװ ןוא רעמ
 ןלעוו ןייז רעקידתונשקע ץלַא ןוא גיוא ןייז רעטגנערטשעגנָא ץלַא ,טנַאה
 טעז רע סָאװ ,רענעט-טכַאנ עיולב ןוא ענירג ,עיורג ןיא ,ןבעגרעביא
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 ,רעמ ץלַא ,רערעמ סנַאעס ַא סָאװ .טערבלָאמ ןייז ןגעקַא טמענַאב ןוא

 "ניײרַא ןוא לעדָאמ ןייז ןופ תויח סָאד טּפעשעגסיױא רע טָאה ,ךיז טכַאד

 ןלעיצעּפס ןוא טייקכיײװ יד :דליב ןייז ןופ עיזיוו רעד ןיא ןָאטעג

 ,עקידנצָארּפש יד ,טפיה ריא ןופ טײקיטפַאז יד ,טיוה ריא ןופ רעמיש

 -נעמַאװצ םעד ,טסירב עכעלגנעל עריא ןופ טפַארק עקידנרעדָאפסױרַא

 ןיא רע טָאה ץלַא ...קורדסיוא ריא ןוא סעיניל עסיז עריא ןופ גנַאה

 טכיורברַאפ ,קעװַא זיא רקיע רעד .ןָאטעגנײרַא *טכַאנ רענירג; ןייז

 םיא ןָאק סָאװ ףיוא .ץכעלָאש ענייש יד רָאנ זיא ןבילבעג ןוא ןרָאװעג

 .טכַארטעג טינ רע טָאה םעד ןגעוו ? ץכעלָאש עטסוּפ יד ןצונ ךעלנעזרעּפ

 רעשירעלטסניקדזייר ַאזַא ףיוא טריגַאער יז טָאה יװ ? שנַאלָאס ןוא

 ןלעפעג קרַאטש ,קיטנעק ,ריא סָאד זיא הליחתכל ..? ריא וצ גנואיצַאב

 יז טגערפ רע טינ .טרינָאּפמיא ריא טָאה טייקידעגייווש סנירב .ןעוועג

 לָאמ ןטשרע םוצ יז טָאה רע ןעמעוו טימ ,ןעּפול רעד זיא'ס רעוװ רעמ

 זיא רע טינ ; םיא טימ ךיז טנגעגַאב יז יצ ןוא ,זױה:עּפַאק ןיא ןפָארטעג

 לָאמַא ָאד טָאה רעכלעוו ,רָאטּפלוקס רעד --- לַאד ירנַא ףיוא קירעגיינ

 ןיא ןענַאטשעג זיא יז ,סיוא טזייוו סע יװ ,ןעמעוו טימ ןוא טניואוועג

 זיא יז ואוו ןסיװ םיא ךיז טסולג סע טינ ;ןעגנואיצַאב עטנעָאנ רָאג

 יו ןוא ןרעטלע עכלעוו ייב ,לזדניא ןַא רַאפ סָאװ ףיוא ,ןרָאװעג ןריובעג

 טבעל יז סָאװ ןופ ךיז טריסערעטניא רע טינ ; זירַאּפ ןייק טמוק יז ױזַא

 "טכוזעגסיוא ױזַא ךיז ןָאטנָא וצ ןעלטימ ליפ ױזַא טמענ יז ואוו ןוא ָאד

 ,ןטצעזעג םעד טָא טריסערעטניא טינרָאג .טַאז ױזַא ןעזסיוא וצ ןוא ןייש

 עסיורג יד טימ ןוא רָאה עקידעילַאװכ עצרַאװש יד טימ גנוי ןשּפיה

 ריא ןיא רעיירפ זיא יז .ױזַא רעסעב עקַאט זיא'ס ןוא .ןגיוא עקירעיורט

 .טעברַא ןייז ןיא רעקיסיילפ ןוא רערעכיז זיא רע ,ןײגקעװַא ןוא ןעמוק

 זַא ,טרָאװ ַא ןפרָאװרַאפ קידעמעש-בלַאה לָאמ רָאּפ ַא רָאנ ריא טָאה רע

 סח ,טינ רע טניימ טייקידריוװסנביל ריא ןוא טייצ ענערָאלרַאפ ריא

 עכלעזַא יו ,םעד טיול ןענױלַאב יז טעוו רע ,טסיזמוא ןכיורבעג וצ ,םולשו

 ַאזַא ןופ ךיז יז טָאה לָאמ ןדעװטעי רעבָא ...טלָאצַאב ןרעוו ןסנַאעס

 םיא לי יז :עלעכיימש רעדנוזַאב ריא טימ טכַאמעגקעװַא גנוטיידנָא

 ןעוו ,טָא .טינ ךיז יז טקיטיונ טלעג ןיא .ןָאק יז סָאװ טימ ןעניד רָאנ

 ןעמ טעוװ ,דליב ןופ "ןרעוו-ךייר, טעװ רע ןוא ןעגנילעג םיא טעוװ סע

 ןירב יװ ,רע .ןפױקּפָא ןײלַא ןעּפול ַאוסנַארפ סָאד טעװו רשפא .+- .ןעז

 זיא טפעשעג-רעדליב ןייז .רעלָאמ רענעזעוועג ַא ךָאד זיא ,ןיוש טסייוו

 יייןדנוק ענייז ןענייז ןענָאלַאס רעזירַאּפ עטסנעש יד .טנַאקַאב

 "יינק רעטכייל ַא .טציירעג ןרָאװעג סעפע יז זיא זייווכעלסיב רעבָא

 ענעגיובעג עריא ןשיװצ טגיילעג ךיז טָאה טייקנדירפוצמוא ןופ עלעשט
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 ןוא רעקיטסײג ןופ ןכייצ ַא סלַא ןעמונעגנָא סָאד טָאה ןירב .ןעמערב
 -לודעג ןוא עטסעב יד ףיוא ןָא לָאמטּפָא טמוק סָאװ ,טייקדימ רעשיזיפ
 רעלטסניק רעד זַא ,ןליפ ןָא ןביוה ייז ןעוו ,ןלעדָאמ עקידעבעל עטסקיד
 טייקטסוּפ ענעפַאשעג יד ןײלַא ןליפרעד ייז .ןּפעשוצסיוא ןָא ייז טביוה
 ,טסביוא רעקיטייצ רענעגױזעג-םַאזגנַאל ַא יו ןשטיינק ןָא ךיז ןביוה ןוא
 ַאזַא זַא ,ןייטשרַאפ טלָאװעג טינ יצ ,ןענַאטשרַאפ טינ ,רעבָא ,טָאה רע
 ןָאק ,זיא שנַאלָאס יװ ,שינעפעשַאב ענייש ןוא עגולק ,עטעשטשעיּפעג
 .זיא עכלעוו ,יז .טייקיטליגכיילג ןייז וצ קיטליגכיילג ןביילב קיבײא טינ
 ;רענעמ ןופ ןטײקכַאװש עלַא טימ ןוא גנורַאפרעד-סנבעל טימ ךייר ױזַא
 סָאד זַא ,רָאי-סנבעל ןטנצכעז ריא ןופ ןעוועג טניואוועג זיא עכלעוו ,יז
 יו ,ריא ןיא ןעקנירט ךיז ןוא ריא וצ ןּפעלק ךיז לָאז טכעלשעג עטייווצ
 -ּפָא ןוא בייל ןופ ןסייר ,ךיז ןופ ןגָאי ייז לָאז --- יז ןוא ,קינָאה ןיא ןגילפ
 ןעוועג טינ זיא יז ,ןיינ . . .סעקּפַאל ןוא ךעלעגילפ ערעייז ייברעד ןסייר
 -ַאב עשיטעקסַא ַאזַא ןגָארטרַאפ גנַאל ןענָאק לָאז סָאװ ,שטנעמ רעד
 .רַאפ ַא ךָאנ וצרעד ןוא ,ליבצנַאמ ןקידנעילב ,ןגנוי ַא ןופ גנואיצ
 ,גנורַאפרעד ריא טרפב ...ךױא ןַאמ רעטרַאנעגּפָא ןוא רענעזָאל
 ריא ןבָאה טפַאשגולק ריא ןוא קוק רענירג רעקידנעגנירדכרוד ריא
 זַא ןילָאערק ַא ןופ רעוא ןלעקנוט ריא ףיוא טעשטּפעשעגרעטנוא
 ,טנעמַארעּפמעט ןטלַאק ַא ןופ טינ טמוק טײקנטלַאהעגקירוצ סנירב
 רעדעי ןיא טליפעג יז טָאה רעייפ םענעטלַאהַאב ןייז ..!ןיינ ָא
 םעד ןיא ,טנווייל ןפיוא טגייל רע סָאװ ןברַאפ יד ןיא ,רענייז גנוגעװַאב
 םענעגייא ריא ןיא ,ןגיוא ענייז ןיא ךרוד טפיול סָאװ ץנַאלג ןקידוועמעש
 -עריפרַאפ ,ףיוא טנייש ןוא דליב ןפיוא רעטלוב ץלַא טרעוו סָאװ טכיזעג
 לטרעפ ןוא עבלַאה ןופ ןרירעמיש םעד ןיא ,לופסינמייהעג ןוא שיר
 ,ריא וצ טפַאשנדייל עטעיַאטרַאפ ןייז טריּפשרעד טָאה יז .רענעט-טכַאנ
 -קידנצייר ןוא עטסנייפ סָאד ןוא ,טינ רשפא טסייוו ןײלַא רע רעכלעוו ןופ
 ןײלַא יז סָאװ ןוא ,קורדסיוא ןקידעבעל ריא ןופ קעװַא טמענ רע סָאװ עטס
 .טכיוועגכיילג רעכעלרעניא ןופ ןטונימ ןיא רָאנ לגיּפש ןיא טעזרעד
 יװ ,קילג עתמא סָאד יװ ןטלעז ױזַא טקנוּפ ןענייז ןטונימ עקיזָאד יד ,ָא
 | !ןבעל ןופ טײקידעכָאװ רעסיורג רעד ןיא בוט-םוי רעקיטסײג ַא

 יד טימ גנוי רעשירפ רעד טָא ,טּפַאכעגפױא רע טָאה ץלַא סָאד
 ,ןוא ערטילַאּפ ןייז ףיוא ןצנעסע ענעטלעז יװ טלמַאזעג ,ןגיוא עקיטעמוא
 ריא ןיא טפירטעגנײרַא --- גרַאק-שירעלטסניק ןוא קידנרעטיצ ,קידנשימ
 ףיא טימרעד טבלַאזעג ,טלָאמ רע סָאװ טכיזעג סָאד --- טכיזעג ןטייווצ
 ,ליוא ןקילײה ַא טימ יװ ,םַאזלַאב ןרעייט ַא טימ יװ ,דליב ןפיוא ףוג
 -גרַאב ןרעטצניפ ַא רעטניה ןופ טמוק סָאװ ןייש-הנבל ןכעלנירג ןטימ יװ
 .ןָאצ
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 ןצנַאגניא טלַאה סָאװ ,טנווייל רעכַאלפ ןוא רענעגיױצעגנָא רעד

 "ניא ןוא רעפיט ןרָאװעג לייוורעד זיא ,יירד ףיוא סופ ריפ ענעכלעוו

 -למיה טימ ,ןפעילער-גרעב ערעטצניפ טימ טליפעגסיוא .רעכײרטלַאה

 ןגעװטסעדנופ רע זיא ,ןצנַאלגירעסַאװ עקיטכַאנ טימ ןוא טייקכיוה

 ,ןטימניא טבעווש סָאװ ,עיזיװ-טכַאנ רעד רַאפ םַאר ַא יו רעמ טינ ןעוועג

 יד טימ ןעמַאזוצ ךיז ןסיג סע סיפ ענעטכיולַאב-ךעלרעדנואוו סעמעוו

 עקיכוּפ יד טימ -- רָאה עקישוּפ יד ןוא ,רעסַאװ ןופ סעילַאפ עטכייל

 "רָאפ ןייז ןיא טָאה ןירב סָאװ ,רוגיפ יד .ךעלדנקלָאװ עיורג-לקנוט ןוא

 טציא ָאד זיא ,םיא ןזָאלרַאפ סבייוו ןייז ךָאנ ,גרעב יד ןיא ןעזעג גנולעטש

 ןפיול ןעגנורעמיש-טכַאנ ןוא סנטָאש עלַא ןיהואוו רעטנעצ רעד ןרָאװעג

 "ַאב ןוא תויח סָאד קירוצ טמָארטש סע טענַאװ ןופ ןוא ןעמַאזוצ ךיז

 ךיז ןיא ןגָארט ךעלדנקלָאװ ןוא רעסַאװ ןוא גרעב יד סָאװ ,ןעגנוטכיול

 ענעסָאגעצ"ירג סָאד טפירט ןגיוא עריא ןופ .ןפעילער ערעייז ףיוא ןוא

 רעקידנפָאלש רעד ןופ הכרב יד --- טסירב ןוא לּפָאנ ריא ןופ ןוא ,טכיל

 "יוט ריא ןיא ךיז טלקיוועצ ןוא טעיידעג ,טצָארּפש סָאװ ץלַא טימ ,דרע

 | 'ה | ,סיוש ןקיא

 רעד זיא רוטַאנ רעד ןיא ףיולעג-טעוו ןוא גנוגעװַאב ,ףמַאק רַאפ

 ,ןבעל םעיינ ןופ ןעמיוז יד ןעמענפיוא םוצ ןוא ,ןרָאװעג ןפַאשַאב גָאט

 רעבייל עקידנרעטיצ .טכַאנ עסיורג יד ---- יז ןעיצרעד ןוא ןרענרעד

 ןעיצ ןצנַאלפ עטרעּפכורפַאב יד ןוא זַאטסקע ןליטש ןיא ךיז ןטפעהַאב

 ײז רַאפ טָאה גָאט רענעגנַאגרַאפ רעד סָאװ ,ןטּפַאז יד ערוכיש-בלַאה

 -געשטּפעש יד ,טרעיעג ןוא טסיזעג ייז רַאפ טָאה ןוז יד סָאװ ,טײרגעגנָא

 סָאד --- ןלירג יד ןופ ןעשיצ סָאד ,רעטעלב ןוא ןזָארג ןופ רענעט עקיד

 .גנַאלקּפָא רעד זיא סָאד ,ןצָארּפש ןוא ןסקַאװ ןופ ןָאט רעקיביײא רעד זיא

 ןיא ,ןעלצרָאװ ןשיװצ ,ןטסענ-לגיופ ןיא ,טכוזרעפייא ןוא עביל ןופ

 ןוא םיצרש ואוו --- ןזלעפירעסַאוו רעטנוא ןוא ןשטנעמ ןופ ןעגנוניואוו

 "רעטומ-טלעוו יד טלכיימש ןעמעלַא םעד רעביא ןוא .םורַא ןכירק שיפ

 סָאד יװ ױזַא ,דליב ןפיוא טכיל-הנבל עכעלנירג סָאד יו ױזַא ,טפַאש

 ןיא ָאד טבעװש סָאװ ,עיזיו רעכעלבייו רעד ןופ טכיזעג עלעקנוט

 | | .רעטנעצ

 שנַאלָאס ןוא ןרעוו טקידנערַאפ םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה דליב טָאד

 םעד ןופ טרעטסײגַאב .,ןדירפוצמוא יא טרעטסײגַאב יא ןעוועג זיא

 ןוא ,עיזיו סנירב ןבעגעג טָאה ,טײקטעקַאנ ריא טימ ,יז סָאװ ,תויח

 .רעקיטכיוו טרעוו עטלָאמעג סָאד סָאװ --- ןעוועג יז זיא ןדירפוצמוא

 ןעמונעג םורַא ױזַא ריא ייב ךיז טָאה האנש עליטש ַא .,ןײלַא יז יװ

 ןבעגעגרעביא ָאד טרעװ סָאװ ,טײקטלּפָאט רענעגייא ריא וצ ןעלקיװטנַא
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 -טנַא ןלעװ ַא ןוא גנואיצוצ ַא ;ןברַאפ עטרַאצ ןוא עפיט עכלעזַא טימ
 טרעפיט ַא ןרָאװעג ןופרעד זיא רעטעּפש . . .ןטָאש םענעגייא ריא ןופ ןפיול
 -ַאב יז טָאה טעברַא ןייז וצ טפַאשנדיײל סנירב יװ סעּפע .טייקרעטיב
 -רַאפ ךיז טלָאװ ,טנעמַארעּפמעט ןשיטָאזקע ריא טימ ,יז ןוא ; טקידיײל
 ליוו סָאװ ,טנווייל ןטלָאמַאב קיטש םעד טָא ןגעק ןפמעק וצ ןריואווש
 ,טָאה יז עכלעוו ,עריא טכַאמ עשרעבייוו יד ,הרוכב יד ןעמענּפָא ריא ייב
 ...רענעמ ערעטלע ןוא ערעגניי רעביא טַאהעג ,רעהַא זיב
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 -קירוצ ץלַא ,טעברַא רעשירעלָאמ רעד ןופ ףוס םוצ רעטנענ סָאװ
 .לעדָאמ ןייז יו ױזַא ,רעלָאמ רעד : ןרָאװעג עדייב יז ןענייז רענעטלַאהעג
 טייקיטליגכיילג ריא --- םיא ןוא .טײקטלַאק ןייז ןסָארדרַאפ טָאה ריא
 -פיוא םיא טָאה יז םערָאװ .ענטסימוא יו ןעזסיוא ןביױהעגנָא טָאה סָאװ
 עטשרע יד ןָאטעג סע טָאה יז יו ױזַא ,ןטנעמילּפמָאק ןכַאמ .וצ טרעהעג
 -רעד טָאה רע סָאװ ,סָאד טכַארטַאב טָאה יז ןעוו ,סנַאעס ןדעי ךָאנ טייצ
 סעיניל יד ,טפיטרַאפ טָאה רע סָאװ ןברַאפ יד ,יינ סָאד ןופ טכיירג
 ,טלדייארַאפ טָאה רע סָאװ

 -- ,טכַארטעג קיסָארדרַאפ רע טָאה --- . . . ךיז טקילײװגנַאל יז ---
 ,לעדָאמ ַא טביילב לעדָאמ ַא .ןסערעד ןיוש ריא טָאה'ס

 ,טרָאװ ַא ןפרָאװרַאפ רעדיו רע טָאה ,יז ןרעטנומוצפיוא ידכ ןוא |
 ריא רע ליוו זיירּפ ןטסכעה םעד .טסיזמוא הלילח טינ טניימ רע ...זַא
 , , ,טייצ רענערָאלרַאפ רעד רַאפ ןלָאצַאב

 -ךַאמ ַא קיצַאשגנירג יז טָאה --- ...ןופרעד טינ טדער ,ךַא --
 ךָאנ זיא ןילָאערק ַא ןֹופ טיוה ריא ןוא טנַאה רעטעקַאנ ריא טימ ןָאטעג
 בָאה טייצ --- ,טלטיוררַאפ ךיז טָאה יז זַא ,ןמיס ַא .ןרָאװעג רעלעקנוט
 ...ךס ַא ךיא

 ,.? ךס ןייק טינ סָאװ ןוא ---
 | .ןָאט-גערפ ַא

 .טרעפטנעעג טינ ןוא ּפָאק םעד טרעקעגּפָא רָאנ טָאה יז רעבָא
 .ןעמערב עריא ןשיווצ טגיילעג ךיז טָאה לשטיינק ַא

 -נירגַאבמוא ןַא טימ טכַארטעג ןירב טָאה ...ךיז טמעש --
 םענערָאפעגּפָא ןופ ןובשח ןפיוא יאדװַא טבעל --- טייקכעלזייב רעטעד
 לַעװ ךיא רָאנ .יז ףרַאד סערויטנַאװַא .טינ טלעג ןייק ףרַאד ןוא ןעּפול
 ןעוועג ךיוא רימ זיא ַאינָאס ןייא .ןזָאלקעװַא טינ געוו םעד ףיוא רעמ ךיז
 -רעטנוא ןַא ,רעילַאװַאק ןכעלנע ַאזַא טכוזעגסיוא ךיז טָאה יז ךיוא .גונעג
 , ..ןפרָאװעגקעװַא ךימ ןוא ,ןטליופעג

 טוװאורּפעג קידװעליּפש רע טָאה
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 ךיז טָאה שנַאלָאס טניז .געט עכעלטע ךָאנ ןגיוצעג ךיז טָאה ױזַא

 ןסנַאעס יד ןענייז טײקטעקַאנ ריא טימ ןעמעש וצ טרעהעגפיוא ןצנַאגניא

 טקיטעזעג ןעוועג ךיוא ןיוש זיא גיוא ןייז ןוא ןָאטָאנָאמ עלעסיב ַא ןרָאװעג

 ,ןטכַארט ןעמונעג וליפַא טָאה רע .עליה םוש ַא ןָא טייקנייש ריא ןופ

 "וצ טפרַאדעג ייז ןעמ טלָאװ ,טריטסיזקע טינ ןטלָאװ רעדיילק ןעוו זַא

 ךשפא ןוא .ץייר ןכעלשיילפ רעמ טײקטעקַאנ רעד ןבעגוצ ידכ ,ןטכַארט

 יד ךיא רָאנ ,ןײלַא טלעק יד טינ עקַאט גנודיילק ןופ רעטומ יד זיא

 ךעמונעג ןוא רעטריניפַאר ןרָאװעג זיא יז ןעוו ,טפַאשנדײל עוויטימירּפ

 | ...ןקַאמשעג עיינ ןוא ןעמרָאפ עיינ ןכוז

 ,ךיזךָאטנָא קירוצ סָאד זַא ,ןקרעמַאב ןעמונעג ךיוא טָאה ןירב

 רעגנעל טרעוו ,סנַאעס ןטקידנערַאפ ןדעי ךָאנ ,ןָא ךיז טוט שנַאלָאס סָאװ

 ןגױא יד טימ ןוא טליױופעג ךיז טלָאװ יז יװ סעּפע .,רעמַאזגנַאל ןוא

 רשפא רעדָא ,ןבָאה טינ רעמ ךעלקריוו טנייה יז רע ףרַאד יצ ,טגערפעג

 ..?ָאי

 -עגּפָא ךעלטייד ןוא ץרוק ןגיוא ענייז ןבָאה --- ? סָאװ בילוצ ---

 -ענייא טגערפעג ןוא טלכיימשעג טרָאפ ןבָאה ןּפיל ענייז רָאנ ,טרעפטנע

 "ןואךייא ןעמוקַאב לָאמעלַא טָאה רע רעכלעוו ףיוא ,עגַארפ עבלעזידךךוא

 : טינשּפָא ןבלעזמעד
 ? שנַאלָאס ,ןעקנירט ריא טעװ ייט ---
 ,ןיינ ---

 "רעד גנולצולּפ טָאה רע ןעוו ,ןרָאװעג רע זיא טניוטשרעד יװ ןוא

 ןָאט ןרעכייוו ַא ךס ַא טימ ןוא רעפטנע ןכעלטנייוועגרעסיוא ןַא טרעה

 : רעהַא-זיב יו
 ... רשפא עסַאט עניילק ןייא ,ךַא ---

 ןגיוא עטרעדנואוורַאפ טימ עלעגר ןייא רָאנ טקוקעגנָא יז טָאה רע

 רעקיטייז רעניילק ןייז ןיא ןפָאלעג ,טרָאװ ןייק רעמ קידנדייר טינ ,ןוא

 .עקנישַאמדזַאג רעד וצ ,וָאקלַא ןיא ךיק

 -שירפ ַא טימ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו ,םורַא טונימ עכעלטע ןיא

 -בלַאה ַא ןענופעג עקלעדָאמ ןייז ךָאנ רע טָאה ,ייט עסַאט רעטערַאּפרַאפ

 טָאה לדיילק-רעטנוא ענעסַאלטַא ענירגדןווילָא עצרוק ריא .ענענָאטעגנָא

 סָאװ ,סמערָא עטעקַאנ עריא ןוא ; ןטפיה עלופ עריא טּפַאכעגמורַא טַאלג

 םענעדייז ןלעה ריא ןופ ןצנַאלפ עצרַאװש ענעטלעז יװ סױרַא ןעייג

 ןָא עיפַארגָאטָאפ עסױרג ַא ןעמונעגמורַא ןטלַאהעג ןבָאה ,שזַאסרָאק

 ,ןירב ,רע סָאװ ,טערטרָאּפ רעטסנעגנולעג סַאינָאס ןעוועג זיא סָאד ,םַאר ַא

 ןוא רעכיב ןשיװצ ,לקניוו ַא ןיא ואווץעגרע טקעטשרַאפ טַאהעג טָאה

 ריא טימ .ןעקװַאקרַאה סקַאמ וצ ןײגקעװַא ריא ךָאנ דלַאב ,ןענָאטרַאק
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 -רַאפ רעד ףיוא טּפַאטרעד שנַאלָאס ָאד סָאד טָאה ליפעג"ריּפש ןשירעבייוו
 עטרַאה ערעדנַא ךס ַא ןשיװצ ןופ טּפעלשעגסױרַא ,עקרעשזַאטע רעטביוטש
 ןעגנולשעג ,טייקירעגיינ רענדעשז טימ טכַארטַאב ןוא רעקיטשיריּפַאּפ
 ףיוא .ךיז ןקיטעזנָא טנעקעג טינ ןוא ןגױא עקידנכַאל ענירג לד טימ
 -יצ ַא קידלודעגמוא רָאנ יז טָאה ייט עסַאט רעטקערטשעגסיוא רעד
 :ןבעגעג-גערפ ַא לופסינמייהעג ןוא עציילּפ רעטעקַאנ ןייא טימ ןבעגעג

 ? יז זיא סָאד ---

 -עג ָאד טרעװו סע ןעמעוו ןגעוו ןייטשרַאפ וצ רעווש טינ ןעוועג
 רע טָאה ,שיט ןפיוא עסַאט עטכַארבעג יד טלעטשעגּפָארַא ....טגערפ
 ןסייוו ןייז ןופ עלָאּפ רעד טימ טנַאה עטכייפ ןייז טשיװעגּפָא קיאור
 :טרעפטנעעגּפָא קיאור ױזַא טקנוּפ ןוא טַאלַאכ-טעברַא

 ,יז ---
 ןצרַאװש ןטימ טלקַָאשעגוצ שנַאלָאס טָאה --- ..!ןייש זיא יז ---

 ...ןייש רעייז רעבָא ,שיאעּפָארײא וצ לסיבַא ,דנָאלב וצ -- ּפָאק
 טנָאטַאב שנַאלָאס סָאװרַאפ ןענַאטשרַאפ טינ הליחתכל טָאה רע

 ,ןסױטשעגנָא ךיז רע טָאה םעדכָאנ ךיילג רָאנ ."וצ ,, םעד לָאמ ייווצ ױזַא
 ,גנוטלַאה ןוא ברַאפ ןיא םָאקלופ זַא ,ןגָאז וצ טניימ עקלעדָאמ ןייז זַא
 רעייז יז זיא ןגעווטסעדנופ ,ט י נ יורפ ענעזעוועג ןייז זיא ,ןײלַא יז יו
 ...ןענעקייל טינ ןעמ ןָאק סָאד .ןייש

 עיפַארגָאטַאפ יד ןעמענקעװַא טװאורּפעג ןירב טָאה -- ָאי ...מ --
 :ןזָאלרעד טינ טָאה ענעי רעבָא .סמערָא עלעקנוט סעשנַאלָאס ןופ

 ןייא ךָאנ --- ,ןטעבעג ךיז יז טָאה --- ...!עקניליײװ ןייא ךָאנ ---
 ...עלעגר

 ,ייט טלָאװעג ךָאד טָאה ריא --
 ,טערטרַאּפ ןופ ןדנעוװּפָא

 -םיױא גנולצולּפ יז טָאה ,ךַאז רעד וצ םיא ןרעפטנע וצ טָאטשנָא
 :גנוגייצרעביא רעפיט טימ ןעירשעג

 יִז טָאה ריא .,ביל ךָאנ יז טָאה ריא !ןירב ,ביל יז טָאה ריא ---
 ,..ביל ךעלקערש ךָאנ

 ,ןגיוא יד טרעקעגּפָא רע טָאה --- ? סָאד ריא טמענ ןענַאװ ןופ --- |
 ,ןסעגרַאפ טינ טכייל ױזַא ןעמ ןָאק ענייא ַאזַא .טערטרָאּפ ןופ ---

 ...ןיינ ,ָא
 . -ץרַאה ַא ןיא ואוו-ץעגרע גָאטיײװ ןקיכעטש ַא טריּפשרעד טָאה רע

 ,טניימעג ןיוש ןוא טּפַאשקנעב ןייז ןבָארגרַאפ טָאה רע ןיהואוו ,לקניוו
 -מערפ ַא ! טפַאשקנעב יד ,ךָאנ טבעל יז ,ןיינ טשרע .ןברָאטשעג זיא יז זַא
 ענעבָארגַאב יד ןוא רבק םעד ןָאטעג ריר ַא טָאה טנַאה עטערקסיד-טינ עד
 ...ןעירשעגפיוא טָאה

 טוװואורּפעג יז רע סָא
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 יז זַא ,עסַאמירג רעטכייל ןייז ןופ טקרעמַאב טָאה שנַאלָאס םינּפַא

 עדמערפ ןיא ךיז טשימעגניירַא ,סָאמ יד טּפַאכעגרעביא עלעּפַאק ַא טָאה

 -ָאטָאפ יד טגײלעגּפָא ךיילג טָאה יז םערָאװ .ןָאטעג"ייוו ןוא םינינעדעביל

 .ךעלָאמ םעד טקוקעגנָא קירעיורט-ךעלביל ןוא טייז ַא ןָא עיפַארג

 .+.קַאמשעג ןטוג ַא רעייז ! ןירב ,קַאמשעג ןטוג ַא טָאה ריא ---

 קוק ןקירעיורט-ךעלביל ַאזַא טקנוּפ טימ ,רע טכַאמ --- ,קנַאד ַא --

 -עלייוורעד ...טרָאװ טוג ַא ךייא ןופ טרעהעג טינ גנַאל ןיוש --- ,יז יו

 ...טלַאק טרעוו ייט רעייא !לעזַאומעדַאמ ,טקנירט סָאװ

 ןלעקנוט ריא טימ ןבעגעג-יצ ַא ,ךיז וצ עסַאט יד טקורעגוצ טָאה יז

 : ךיז טרעדנואוועג ןוא לזענ
 ! טַאמָארַא רענייפ ַא רַאפ סָאװ ---

 :טבױלעג רעדיוװ ןוא לָאמייװצ ןוא לָאמניײא ןבעגעג-ּפוז ַא

 רעסעב ייט ףיױא ךיז ןעיײטשרַאפ ןסור יד !טנכייצעגסיוא ---

 | .+ . רימ יו

 ןפיוא ןסעגרַאפ טָאה עקלעדָאמ ןייז סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג זיא ןירב

 טָאה טערטרָאּפ רעד סָאװ ,עמעט רעקידלציק ַאזַא ףיוא ןוא טערטרָאּפ

 ןעמ יױזַא יו עיצקעל עצרוק ַא ריא טגײלעגקעװַא ןוא ,ןפורעגסױרַא

 קיאור ךיז ןָאק ןעמ .ןייז טינ סור ןייק וצרעד ףרַאד ןעמ .,ייט ןטוג טכַאמ

 יד ךיז ןענרעלסיוא ןוא טפַאשרעגריב רעשיזיוצנַארפ רעד ייב ןביילב

 עסיורג ןיא ןקייוו טינ ייט םעד רָאט ןעמ ,ןטונימ ייווצ ןיא טסנוק עצנַאג

 ךיז רָאט לַאטעמ טימ !טיהַאב טָאג ,ןעוט רעצייווש יד יװ ,ןכָאק ,םילכ

 לקיניַאשט םעניילק ַא ןיא .ןפערטנעמַאזוצ טינ ייט רעטכַאמעג-שירפ רעד

 -רַאפ סע זומ ,םייל ןטזָאלגעג ןופ --- רעסעב ךָאנ ,רעדָא ,ײלעצרָאּפ ןופ

 .רוטַארעּפמעט רעמ סָאװ ןוא רעסַאװ רעקינייװ סָאװ .ןרעוו טערַאּפ

 ,טערַאּפרַאפ ,דוז טימ ןרעוו טירבעגסיוא טוג רעירפ זומ ילכ עניילק יד

 -כָאנ טונימ עכעלטע ,טייהרעטקעדעגנייא ,ױזַא ןייטש סָאד ןעמ טזָאל

 רעד טינ רעבָא -- ץנעסע יד ...קיטרַאפ זיא ץנעסע יד ןוא ,דנַאנַא

 ןיא ץנעסע רעד וצ וצ-טסיג ןעמ סָאװ רעסַאװ עסייה סָאד .קנַארטעג

 רָאנ טניד סָאװ ,ילכ רעלעיצעּפס ַא ןיא ןרעוו טכָאקעג זומ ,ןײרַא זָאלג

 יד ןעוו --- זיא רעסעב .ץכעקעג רעדנַא םוש ןייק רַאפ ןוא קעווצ םעד וצ

 -עגנָא רעד .רעסַאװ ןכָאקוצפיוא ןרָאװעג טצונעג לָאמ ךס ַא ןיוש זיא ילכ

 ,רעסַאװ םענופ קעװַא טיצ ךעלטנעוו יד ףיוא ?ןייטש, רעיורג רענעטָאז

 עטסעב יד יװ ,םיא טרירטליפ ןוא ןלַארענימ עקירעביא עלַא ,ןכָאק םייב

 ץנעסע ענעסָאגעגוצ יד טינ טרילרַאפ דוז ַאזַא ןיא רָאנ .עירָאטַארָאבַאל

 ...חיר ןוא םעט םענייפ ריא ןופ עלעּפָארט ןייק

 ,רערעל ריא סיוא-טרעה ןירעליש ַא יו טרעהעגסיוא םיא טָאה יז
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 :ןבעגעג גערפ ַא טייהרעקניליטש יז טָאה טקידנעעג טָאה רע ןעוו ןוא
 וצ סעּפע ךָאנ ריא טסייװ ,(*רטעמ רעש ,ייט רעסיוא ןוא --

 | וי ? ןכָאק
 שניימ ןײלַא רימ ךיא ךַאמ ,ליוו ךיא ןעוו .ךיז טכַאמ סע יװ --

 ,ןטײצלָאמ

 ? ןַארָאטסער ןיא טינרָאג טסע ריא ---
 - ,רשפא ךָאװ ןיא לָאמ ןייא .ןעוו"ךטלעז ---
 ? סעפעג סָאד ךייא טשַאװ רעֹוו ןוא ---
 ...לּפָאג ַא ןוא רעסעמ ַא ,רעלעט ייווצ ַא ! סעפעג ,ךַא --
 ,רעקנימערָא ---

 ? טקנעדעג ריא ....? ?רעקנימערָא; לָאמַא רעדיוו סָאװרַאפ ---
 ךימ ריא טָאה ,"ליוו-עד-לעטָאה; ןבעל ,עפַאק ןיא ךיז ןענעקַאב םייב
 רשפא סע טָאה טלָאמעד רָאנ ."רעקנימערָא , ןפורעגנָא לָאמנייא ןיוש
 | ,..ןיז רעמ טַאהעג

 ףיוא ןגײלפױרַא שינעלייא ןיא ןעמ ןָאק סָאװ :רָאנ ןיימ ךיא --
 : ,..3 ייווצ רעדָא רעלעט ןייא

 לקיטש ַא .ןייװ זָאלג ַא .טכירעג ןייא .גונעג ץנַאג זיא'ס --
 | | ,זעק-רָאפקָאר

 יו טסנוק ערענעלק ןייק טינ .טסנוק ַא ןיא ןסע !טינ טגָאז --
 .רַאפ םירוחב עטלַא ןוא ןטעקסַא רָאנ .ןצנַאט יװ ,ןעגניז יוװ ,ןלָאמ
 . .. סָאד ןפרַאװ

 .  ..:קעװַא טפרַאװ יורפ יד ןעמעוו עכלעזַא ןוא --
 ןזָאלעגּפָא טָאה יז .ןָאט ןקידיינש ַא טימ טגָאזרעד ריא סָאד טָאה רע

 ענעסירעגפיוא טימ טקוקעגנָא םיא ןוא ייט עסַאט ענעקנורטרעדיטינ ריא
 -רעטיצ ַא טינ עיוו ַא טימ .קוק ריא ןטלַאהעגסוא טָאה רע .ןגיוא ענירג
 ,ןזָאלעגּפָארַא ,עטשרע יד ,יז סטָאה ןגיוא יד .ןבעגעג

 -- ,ענימ רענעגעלרַאפ ַא טימ יז טכַאמ -- ,תמא זיא סָאד --
 .טנעהךעיורפ ךרוד ןייגכרוד ףרַאד ןריוורעס ןוא ןסע ןופ טסנוק יד
 ץנַאג טלָאמעד טקעמש ןייוו רעד ,טביל ןעמ סָאװ ,יורפ ַא ןופ טנעה ךרוד
 .,.זײּפש-רעטעג ַא טרעװ (*"וגַאר רעטסכַאפנייא רעד ןופ .שרעדנַא

 ;ּפָאק םעד ןזָאלעגּפָארַא טָאה רע
 --- רעבָא .ךיוא רימ ייב ןעוועג סָאד זיא ױזַא .סָאד זיא ױזַא ,ָאי ---
 ? רעבָא סָאװ ---

 ,קיסַאּפ טינ ךיוא זיא ןיכעק ַא רַאפ יורפ עטבילעג ַא ןכַאמ --

 .רעטסיימ רעּביל (*

 .ומס-שיריוא (**
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 !ליװ יז ןעװ !ליוװ יז ןעוו רעבָא ---

 | + "3 יז/ יד זיא רעוו ---

 ןטגײלעגּפָאטײזיַאָא םעד ףיוא רעגניפ ןטימ ןזיוועגנָא טָאה רע

 : בייוו ןייז ןופ טערטרַָאּפ

 .יירשפא הנותח רעד ךָאנ .טלָאװעג טינ לָאמנײק טָאה יז --

 ,גנורעדינרעד ַא רַאפ ןטלַאהעג סָאד יז טָאה ךָאנרעד

 ןענייז ץניװָארּפ רעביל רעד ןופ סעטצירּפ עלַא ! עקנימערָא ---

 רעכעב ןיא ןייוו םעד ןָא ןַאמ םעד ןעמ טסיג --- טביל ןעמ ןעוו ...ױזַא

 קיטש ַא יו טיורב ץענעּפ םעד ןסע וצ םיא טיג ןעמ .קנַארטעג-עביל ַא יו

 ןעמ ןעו ןוא .טיורב-טנװָא רעדעי טרעוו טיײצלָאמ רעקיליײה ַא .ץרַאה

 ...ןּפיל יד ,סמערָא עדייב ןַאמ ןטבילעג םעד ףיוא ךָאנרעד טנפע

 | ּי ...! יז ןסייוו סָאװ ,ךַא

 טנעה עלעקנוט עדייב עריא טימ טכיזעג סָאד טקעדרַאפ טָאה יז

 "נעמַאזוצ ךיז ןענייז לגענ עטריקַאל-טיור עריא .,ןציז ױזַא ןבילבעג ןוא

 -לקנוט ריא ןוא עזָאּפ ריא ןבעגעגוצ ןוא ןעייר עצרוק ייווצ ןיא ןפָאלעג

 יַאב ַא יװ ןענַאטשעגּפױא זיא ןירב דוד .ןָאט ןשיטַאמַארד ַא טייק

 .טרעטיצעג ןבָאה ןּפיל ענייז .רעטרעביוצ

 סָאװ ,סָאד --- .רע טכַאמ --- ! יורפ עקידריווקרעמ ַא טייז ריא ---

 ? טצַאשעגּפָא רעצעמע סָאד טָאה ...טגָאזעג ָאד טָאה ריא

 עריא קעװַא טמענ ןוא טייהרעליטש ּפָא יז טרעפטנע --- ,ןיינ ---

 .יי ןעז ךָאד ןעמ זומ ּפָא-טצַאש ןעמ רעדייא --- ,ןגיוא יד ןופ טנעה

 ?ןעוועג דנילב ױזַא סָאד זיא רעוו ---

 זיא רעכלעוו .טניואוועג לָאמַא ָאד טָאה רעכלעוו ...רעד טָא ---

 טָאה רע .ןָאקלַאב ןפיוא ןביוא ָאד ,ריא יו טעב ןבלעז ןיא ןפָאלשעג

 .ךימ טינ .טכַאמעג רימ ןופ טָאה רע סָאװ זדנָארב קיטש סָאד ןעזעג רָאנ

 ? רָאטּפלוקס ...רעד ?לַאד ---

 סעּפע .ןבעגעג'גנולק ַא ענדָאמ סעּפע טָאה ריא ייב זדלַאה ןיא

 ,ךַאל ןייק טינ .טצַאלּפעג ןטרָאד טלָאװ ענורטס ענעגױצעגנָא ןַא יו

 "רעד טינ רעמ ןירב ךיז טָאה לָאמ סָאד .ןעוװעג סָאד זיא ּפילכ ןייק טינ

 םענעסַאלטַא ריא ןָאטנָא ןעמונעג ךיג טָאה יז .רעפטנע ןַא ףיוא טרַאװ

 ,טסיירט טימ םיא וצ ןָאטעג-לכיימש ַא .לטנַאמ ןקידרעמיש ריא ,דיילק

 רעטיב זיא ייז ןעוו וליפַא ,ןעלכיימש ןענעק ןעניזיוצנַארפ רָאנ יו

 םוצ ןעמוק יז טעװ ןגרָאמ זַא קידנגָאזוצ ,קעװַא זיא ןוא ,ןצרַאה ןפיוא

 | יירפרעדניא רעגײזַא ןיינ :רעהַא זיב יװ ױזַא סנַאעס
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 לטיּפַאק רעטעביז

 ןעפול אוסנארפ

4 

 דױד ןשיווצ ןעמוקעגסױרַא זיא סָאװ ,ךערּפשעג עטפַאהבעל סָאד

 ,עריא ץנעגילעטניא יד ,ןגייווש ןרעגנעל ַא ךָאנ עקלעדָאמ ןייז ןוא ןירב
 טָאה ,דליב סַאינָאס טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןזיװעגסױרַא טָאה יז סָאװ

 קידלקַאו ןוא טבױטַאב טכייל .גנוקריוו ענדָאמ ַא טַאהעג םיא ףיוא

 -שימ ַא ףיט ,ןקעטש ַא טימ ,טלָאװ רעצעמע יוװ סעּפע ,ןרָאװעג רע זיא

 .טרעדורעגפיוא ןוא ןייוו ןטליקעגּפָא ןוא םענענַאטשעגּפָא ןייז ןבעגעג
 ...קעד ןופ ןוויוה עצנַאג סָאד

 ןעמונעג ,טײקמַאזנייא ןייז ןיא טבעלעגנייא ןעוועג ןיוש ךיז טָאה רע

 םיא טָאה ןײגקעװַא סבייוו ןייז סָאװ ,גנוקידיײלַאב עפיט יד ןסעגרַאפ

 -עבייוו ריא טימ ןוא טנעה עלעקנוט עריא טימ שנַאלָאס ןוא .טפַאשרַאפ

 ,טכַאמעג קידעבעל קירוצ סָאד טָאה טייקירעגיינ רעשיר

 ןעוו ,ײרעשַאנ רענעטָאברַאפ ַא וצ וצ-ךיז טּפַאכ סָאװ ,לגניי ַא יו |
 ןָאק ןוא סיוא ךיז טרימש ןוא טשַאנ ןוא טקעל ןוא ,קעװַא טייג עמַאמ יד

 רע טעװ רעטעּפש זַא ,טוג רע טסייוו ןסייוו שטָאכ ,ןטלַאהקירוצ טינ ךיז

 ןייז וצ טּפַאכעגוצ ןירב דיוד ךיז טָאה ױזַא ,ןרעוו טפָארטשַאב רַאפרעד

 .עילעטַא ןייז ןזָאלרַאפ ןשיטַאמַארד סשנַאלָאס ךָאנ ,טערטרָאּפ סבייוו
 ,טכיזעג ןופ לַאװָא ןטבילעג םעד ןיא ךיז ןסעגעגנייא ןגיוא יד טימ

 ןבָאה ןעלקניוו:ליומ יד .רָאה עדנָאלב יד ןיא ,ןגיוא עכעליירפ יד ןיא

 ,ךיז רַאפ רע טָאה *! ןירב ,ביל יז טָאה ריא , .טקוצעג ייברעד םיא ייב
 ,רעטרעוו עקידנעגנירדכרוד סשנַאלָאס טרזחעגרעביא ,טַאמָאטָא ןַא יו

 ...?!ביל ךעלקערש ךָאנ יז טָאה ריא ...!ביל ךָאנ יז טָאה ריא;

 ,גָאטײװ ןופ ןעיירשוצפיוא טינ ידכ ,טמעלקרַאפ ןייצ יד שזַא טָאה רע
 רענעטלַאהעגקירוצ ַא ןופ ןרָאװעג סייה םיא זיא ךעלפעלדזגיוא יד רעטנוא
 ר ,רערט

 וצ יו טלמרומעג טערטרָאּפ םוצ רע טָאה --- ...ַאינָאס ,ַאינָאס ---
 ,טפַאשביל ,ןעוועג ןעלמרומ םעד ןיא זיא ףרואוורָאפ .ןזעוו ןקידעבעל ַא

 | | .ןרעױדַאב
 ,ןטנעמיטנעס עכלעזַא ןופ טמעשרַאפ ךיז רע טָאה ,קיטנעק ,דלַאב ןוא

 וצ ןבעגעג-ייג ַא קיטסַאה טָאה רע לייוו .עמַארדָאלעמ ַא וצ ןרעהעג סָאװ

 -רָאּפ םעד טקעטשרַאפ ןוא לקניוו ןיא עקרעשזַאטע רעטבױטשרַאפ ןייז
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 סקניטסניא רעשירעבייוו ס'שנַאלָאס ואוו ,ןענָאטרַאק יד ןשיוװצ טערט

 רע ןעו .גָאט ןופ ןייש ןפיוא טּפעלשעגסױרַא ןוא טּפַאטרעד םיא טָאה

 סיורג ױזַא .ןסירעצ רעקיטש ףיוא םיא רע טלָאװ ,ןָאטעג טינ סָאד טלָאװ

 | .גנומעשַאב ןייז ןעוועג זיא

 ןוייה עטזױרבעגפיוא יד .טקיאורַאב טינ םיא טָאה סָאד רעבָא

 טבירטעג ןבָאה ןעגנורענירעד ךעלקיטש עטרעדורעגפיוא יד ,קעד ןופ

 טָאה רע .טולב טימ טפירטעג טָאה דנואוו ענעסירעגפיוא יד ,ּפָאק םעד

 . ןופ טײקיביגכָאנ ןוא גנורירַאב יד טוה ןייז ףיוא טליפרעד רָאלק ױזַא

 ןגנַאל ןופ דייז ןכייוו ןיא טלקיוװרַאפ זיא סָאװ ,בייל ןקנַאלש ןגנוי ריא

 טגעלפ ,סמערָא עקרַאטש עדייב טימ ױזַא יז קידנביוהפיוא ,דמעה-טכַאנ

 ,(*זרָאטַאק יאול, ןופ טעב ןטיירב ןיא ןגײלנײרַא ,טייהרעטבילרַאפ ,יז רע

 ליּפש ַאזַא .ןּפיל עריא וצ שוק ןגנַאל ַא טימ ןלַאפוצ ןוא ,ןקעדנייא טוג

 טכַאמעגכָאנ ,"ןירעניבַאס עטביורעג יד, :ןסייהעג ןדייב ייז ייב טָאה

 | .עטכישעג רעשימױרטלַא רעד טיול

 ,קידתושממ ןוא ףרַאש ױזַא ןעוועג זיא גנורענירעד עטבעלעגפיוא יד

 ,ענייז תולעּפתה יד ןעגנולשרַאפ ןוא טשוטרַאפ ןצנַאגניא טָאה יז זַא

 ריא ןופ ,עקלעדָאמ רעשיטָאזקע ןייז ןופ טַאהעג טנייה טָאה רע סָאװ

 ,טפַאשגולק ריא ןופ יוװ ױזַא ,טייקנייש

 ,טמיטשעג טכעלש רעדָא ,טגערעגפיוא זיא רע ןעוו ,לָאמעלַא יו

 ןוא ןטרָאג רעגרובנעסקול ןטנעָאנ ןיא עילעטַא ןייז ןופ קעװַא רע זיא

 רעמײבױענַאטשַאק ןופ ןעעלַא עטיירב יד רעביא ןפָאלעגמורַא גנַאל

 טיזיו ַא ןבעגעגּפָא ;ןקלעװ ןייא ןיא ןטלַאה סָאװ .,ןענַאטַאלּפ ןוא |

 ןקיטכעמ ןייז טימ ,ןעלרעוו רעטכיד ןשיזיוצנַארפ ןופ טנעמונָאמ םעד

 ןופ עּפורג ענייש יד טכוזַאב ךָאנרעד ;ןגיוא עכעלמורק ןוא ןרעטש

 ּפָאק ןטַאלדוק סמדָא ףוא .דניק ןטשרע רעייז טימ ,ןהוח ןוא םדָא

 -- סיפ ענייז ןשיװצ טכירק סָאװ ,דניק ןפיוא ןוא ,ביוט ַא ןענַאטשעג זיא

 ןופ ןייטש ןטימ טשימעגסיוא ןעוועג זיא ןבעל סָאד .ביוט עטייווצ ַא

 -רעדנַאנופ ,טנעמָאמ ןטשרע םעד ןיא ,ןעוועג רעווש זיא סע ןוא .,ןרוגיפ יד

 "רעטסיימ זיא'ס סָאװ ןוא שיילפ-ןוא-טולב זיא ָאד סָאװ ךיז ןביילקוצ

 ױזַא טײקטעקַאנ סהוח םיא טָאה עקַאט רַאפרעד .רוטּפלוקס עטּפַאה

 לָאמַארעדיװ ןוא ,טייקטכע רעקידעבעל ריא טימ ,ןפָארטעג קרַאטש

 ןלעקנוט-בלַאה ןיא בייל ןליוה סַאינָאס טימ ךיילגרַאּפ ַא ןפורעגסױרַא

 רעדיװ זיא רע ןפָאלטנַא זיא רע ןוא ...ןָאקלַאב ןפיוא עילעטַא

 יעבָאּפע סמענעי ןופ ליטס ַא .רעט14 רעד יאול (5
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 טצפיזעגּפָא דימ ןוא ,ןטרָאג ןטימניא ןיעסַאב םוצ לָאמ סָאד ,ןפָאלטנַא

 .רעטגלָאפרַאפ ַא יו

 ָאד ןבָאה רעדניק עשיזיוצנַארפ יד סָאװ ,ךעלפיש- לגעז עניילק יד
 ויטקעּפסרעּפ ַא ןפורעגסרַא ךיילג םיא ייב טָאה ,ןעמיווש ןזָאלעג

 -נײרַא ףיט ךיז ןיא טָאה רע .טנָאזירָאה ןפיוא ןפיש-טסַאמ טימ םי ַא ןופ
 ןייז ןיא ! טליפרעד ךיוא טָאה רע סָאװ ,"טפול ענעצלַאזעג ,, יד ןגיוצעג

 : טרסומעגסיוא ןײלַא ךיז ןוא ,גנולעטשרָאפ רעזיולב
 סָאװ ןוא .לָאמַאכָאנ ךיז ןבילרַאפ ...זיא האופר עטסעב יד -- |

 ? ןעמעוו ןיא רעבָא .רעסעב ץלַא רעכיג

 רעצעמע םיא טָאה -- ! ריב שנַאלָאס ןיא רָאג רשפא - |
 .רעיוא ןפיוא ןָאטעג-עשטּפעש ַא

 ַאזַא .ןבעגעג ךַאל ַא רעטיב ןײלַא ךיז וצ רע טָאה דלַאב רָאנ

 ןיא ,סיר ַא ףיוא עטַאל עצרַאװש ַא יו ןעזעגסיוא םיא טָאה "*ץַאזרע;

 -עש ענעריובעגנייא ןייז טנעקעג טוג טָאה רע .גוצנָא םענייר ןלעה ַא
 קרַאטשד-וצ טלָאװ שנַאלָאס יו עטבילעג עקיטיוה-לקנוט ַאזַא .טייקידוועמ

 ,טכוזעגסיוא ךיז טָאה רע סָאװ ,"טסיירט עיינ, ןייז ןכָארטשעגרעטנוא
 ,גנוצ רעד ףיוא ןעמונעג סָאד טלָאװ עימעהָאב רעסַאנרַאּפנָאמ עצנַאג יד
 סקַאמ -- (*טערגעניו ַא טכַאמעג ןופרעד טלָאװ רעטשרע רעד ןוא

 ,גורתא רעגידלָאג ןייק ָאטינ זיא סע זַא ,סָאד טסייה ,טָא; .עקוװַאקרַאה

 םעד רעסיוא ..."*לפָאטרַאק ןצרַאװש ַא טימ ןעמ טשטנעב .,ַאינָאס יו
 שנַאלָאס .ךיױא דצ ןטייוצ ַא וצ ךיזןטסיירט  ַאזַא ךָאנ טרעהעג

 -רַאפ לָאמ רָאּפ ַא ןיוש טָאה יז יו ,"יירפ, טינ טייוו זיא

 ריא ןָא ךיז טנָאמרעד יז ןעו ךָאנ טנייו יז .טרָאװ ַא ןפרָאװ
 -כיילג ןָאק יז .ןפרָאװעגקעװַא יז טָאה רעכלעוו ,לַאד ירנַא רָאטּפלוקס

 קירוצ ןרָאי טימ םיא טָאה יז ואוו ,טעב ןפיוא ןבעג"קוק ַא טינ קיטליג

 ,עביל ענעברָאטשעג ריא ןעניײװַאב ןענָאק וצ יירפ ידכ ןוא .ןעמונעגמורַא
 םעד טָא טפיוקרַאפ ,עמַאד טלעוװ:-בלַאה עשיטקַארּפ עדעי יװ ,ךיז יז טָאה

 םוש ןייק טָאה יז ןכלעוו וצ ,ןעּפול רוחב ןטלַא םענערָאפעגּפָא ,ןכייר
 טלַאה רע סָאװ טײקרַאבקנַאד לסיב ַא רעסיוא ,טינ גנואיצַאב עכעלרעניא
 ...קיטכיזרעפייא קירעביא טינ זיא ןוא סיוא יז

 טשנאלַָאס ךָאנ ןשרעהַאב סָאװ ןרעטָאנרעּפיּפ ייווצ יד טָא ןשיווצ

 ,רע לָאז ,טײהנעגנַאגרַאפ ריא ןוא ט צ י א ריא ,רעּפרעק ריא ןוא לעז

 ?ןרעװ וצ רעקנַארק ךָאנ ידכ ,ּפָאק ןקנַארק ןייז ןקעטשנײרַא ,ןירב
 ןיא ןסערּפנעמַאזוצ רעמ ךיז טעװ רע ...טינ רע זיא שירַאנ ױזַא ,ןייג
 יז ןזָאל ןוא טייקכעלפעה רעכעלבליק ןייז ןיא ,טײקנטלַאהעגקירוצ ןייז

 .קיסע טימ עווַארטָאּפ ַא (*
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 סָאד ןקידנערַאפ טעװ רע .ריא ךיז טסולג סע יו ,ןדייר רעדָא ןגייווש

 ןגרָאמ ! ףוס ַא ןוא ,טניירפ עטוג יװ ךיז ןייגעצ ,ףליה ריא טימ דליב -

 טעוװ ,זיא רעגייטש ריא יוװ ,ךעלביל ןוא ךעלטקניּפ ,ןעמוק טעוװ יז ןעוו

 ףיוא רָאנ ,טפַאשגולק ריא ןוא טייקנייש ריא ךיז רעביא ןייג ןזָאל רע

 זיב יװ ױזַא ,טעברַא ןייז וצ ןבָאה סָאד ףרַאד רע ליפיוו ףיוא ליפוזַא

 יייטינ טדַאש סע .רעגנערטש עלעסיב ַא ךָאנ רשפא .רעטציא

 םוצ .ןעמוקעג טינ שנַאלָאס זיא ירפרעדניא ןגרָאמ וצ רעבָא

 טמוק יװ .טרָאװ ןטלַאהעג טינ יז טָאה ,יז ןעק ןירב טניז ,לָאמ ןטשרע

 .ןוא ןעמענמורַא יז לָאז ,ןירב ,רע טרַאװעג ןטכענ רשפא יז טָאה ? סָאד

 ביל טָאה יז ױזַא יװ ןוא ןעמעוו : יודיוו ןצרוק ריא ךָאנ ,ןטסיירט

 בױא :ןירענעקױשטנעמ עסיורג ןייק טינ יז זיא ױזַא בױא } טַאהעג

 תעשב קינָאה ןקעל .טנעמָאמ ןקיטכיר םעד ןפָארטעג טינ יז טָאה ױזַא

 האופר עקיזָאד יד טָאה רע .ןגינעגרַאפ רעּפַאנק ַא זיא גָאטיײװרןייצ

 י.ייטינ יאדװַא --- טנייה ןוא ןכיורבעג טנָאקעג טינ ןטכענ

 ,ןײגקעװַא ריא ךָאנ ןטכענ יוװ ,טבירטַאב רעמ ךָאנ ןוא ,טרעלקרַאפ

 ןייז ןשַאװעג ,טַאלַאכ-טעברַא ןרעביוז ןייז ןיא קידנעייטש ,רע טָאה

 ,רעגייטש ןשיזיוצנַארּפ ןטיול ,טשרעקָא טָאה רע רעכלעוו ןופ ,עלעסיש

 "ניא ןעצ דלַאב ןעוועג ןיוש זיא סע .עװַאק ןגרָאמירפ ןייז ןעקנורטעג

 "יירד עצנַאג ףיוא .ריט ןיא טּפַאלקעגנָא יז טָאה רעטציא טשרע .ירפרעד

 | | .טקיטעּפשרַאפ העש לטרעפ

 ןרָאװעג רעכעליירפ ךיילג רע זיא -- (*! שנַאלָאס ,ערטנַא ---

 ,טנעה עטכייפ יד ךיז ןשיװ ןעמונעג ןוא

 טָאטשנָא רָאנ .ךיקיזַאג רעניילק ןייז ןופ ןפָאלעגסױרַא זיא רע

 ןזָאלעגנײרַא עילעטַא ןיא רָאג ךיז טָאה ,עקלעדָאמ רעקיטיוה-לקנוט ןייז

 רענעי ,טסײה סָאד ןעּפול ַאוסנַארּפ יװ ,רערעדנַא ןייק טינ

 טימ ןסעזעג זיא סָאװ ,םינּפ ןגנַאל ןטבעלעגּפָא ןטימ ,עיסָאמ רעטנַאגעלע

 .טפַאשטנַאקַאב רעטשרע רעד רַאפ עפַאק ןיא שנַאלָאס לעזַאומעדַאמ

 רַאפ סָאװ --- ,ןקָארשרעד עלעּפַאק ַא ןירב ךיז טָאה --- ..,מה --

 ,שיטעטַאּפ-בלַאה ןפורעגסיױא דלַאב רע טָאה -- ..!זירּפרויס ַא

 יד וצ עדנע ןַא ןכַאמ ןעמוקעג זיא ןעּפול זַא ,ןצרַאה ןיא רעכיז קידנענייז

 רַאפרעד .ךעלרעפעג ןרעוו ןָא-ןביױה עכלעוו ,רעטבילעג ןייז ןופ ןסנַאעס

 ןעמוקעג ןײלַא זיא ןוא םייהרעדניא ןזָאלעג טנייה יז רע טָאה עקַאט

 .ריא טָאטשנָא

 לכימש ַא ךעלטניירפ רָאג טָאה ןעּפול רעטנַאגעלע רעד רעבָא

 ! שנַאלָאס ,ןירַא (*
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 עכעלטע ןויװַאב ,ליומ ןטריזַאריטַאלג םעד ןגיוצעצ ,ןענירב וצ ןבעגעג

 | :רעטנַאקַאב רעטלַא ןַא יו ןפורעגסיוא ןוא ןייצ ענעדלָאג
 (*! רטעמ רעש ,רושזנָאב ---
 .ליומ ןבלַאה ַא טימ *ןגרָאמ טוג; םעד טרעקעגקירוצ םיא טָאה ןירב

 .ןרָאװעג לעּפתנ טינ רָאה ַא טייקליק ַאזַא ןופ זיא ןעּפול רעבָא

 ךייא וצ םוק ךיא סָאװ --- ,רע טכַאמ --- ,טינ ךיז טרעדנואוו ---

 -טינ סעּפע זיא יז .טקישעג ךימ טָאה שנַאלָא ס .ןטעבעגמוא ױזַא

 ןצונַאב ךיז ליוו ןײלַא ךיא ...גנוקידלושטנַא םוא טעב ןוא ןצנַאגניא
 טינ ךייא ףרַאד ךיא .טעברַא רעייא ןקוקוצנָא ידכ ,טייהנגעלעג ַאזַא טימ

 -רַאֿפ ןיב ךיא .לעדָאמ רעייא ןופ רערישזעטָארּפ רעד ןיב ךיא זַא ,ןגָאז
 ליוו ךיא .טפַאשרעטעברַאטימ ריא ןיא ייס ,ריא ןיא ייס טריסערעטניא

 ...ןעמוקעגיץונוצ טוג ךייא זיא ןריזָאּפ ריא זַא ,ןפָאה

 ןבילבעג ןענירב דיוד זיא השרד רעצרוק ןוא רעכעלטניירפ ַאזַא ךָאנ

 ןוא טנַאה עקידרעגניפיגנַאל ,ענעקורט יד טסַאג ןייז ןקירד יו רעמ טינ

 טנווייל ןשּפיה םעד ןגעקטנַא טקנוּפ ,לעטָאפ ןפיט ַא ןיא םיא ןצעזנײרַא
 .ןקידנערַאפ ןיא טלַאה רע סָאװ ,*טכַאנ רענירג, רעד טימ
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 ,קידנציז רעירפ טקוקעגנָא דליב עשירפ סָאד טָאה ןעּפול ַאוסנַארפ
 לקָאנָאמ ַא טקעטשעגניײרַא ךיז רע טָאה ךָאנרעד .קידנעייטש ךָאנרעד

 ַא יו ;טייז ַא ןופ דליב סָאד טכַארטַאב ,לָאמ סָאד ,ןוא גיוא ןייא ןיא

 ןּפיל עטריזַאר יד טימ רע טָאה ייברעד .טקוקעג לרעבָאה ַא ףיוא ןָאה
 -סױרַא ןוא ןגיוצעגנײרַא ןוא ןגיוצעצ ,ןעגנוגעווַאב יילרעלכ טכַאמעג
 ,ןייוו ןטוג לסיב ַא ךָאנ רענעק ַא יו ךיז טעװעקַאמסָאּפ ,ץרוק .,ןגיוצעג

 ,םיא טמערַאװ ,גנוצ רעד ףיוא ןּפָארט ןטצעל םעד גנַאל ךָאנ טלַאה סָאװ

 .ןעגנילשּפָארַא טינ קיטליגדנע םיא ליוװ ןוא םיא טימ ךייז טליּפש

 רעד ןופ סונעג רעד .טלטיוררַאפ טכייל ךיז ןבָאה ןקַאב עסַאלב ענייז
 -נײרַא ,ליעטקָאק ַא יו ,ךיז ןיא טָאה רע סָאװ ,טעברַא רעשירעלָאמ
 טפַאשרַאפ ,קיטנעק ,םיא טָאה ,ןצרַאה ןרעטכינ-בלַאה ןפיוא ןעמונעג

 ,ןגינעגרַאפ ןשיזיפ ַא ךיוא רָאנ ,ןקיטסיײג ַא רָאנ טינ

 .ןגייווש עלייוו רעשּפיה ַא ךָאנ רע טכַאמ --- ! לופטכַארּפ ---
 לָאמנײיק טייקנעמָאקלופ ַאזַא ךָאנ טָאה שנַאלָאס ..!ַאמלעש ַא טָא

 טינ ,ודנָארב ןיא טינ ,םייל ןיא טינ ,גנוריזָאּפ ןייק ןופ ,ןעמוקַאב טינ
 ...ןברַאפ ןיא

 | רעטסיימ רעּביל ,ןגרָאמ טוג (*
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 -דנעוו ַא ןוא .ןיײלַא ךיז וצ יו ,טלמרומעג-בלַאה סָאד טָאה רע

 רעפיט קורדסיוא ןייז ןוא לוק ןייז זיא ,רעטסיימ םוצ ךיז קידנבעג

 / : ןרָאװעג

 "שטנעמ-יינש, רעייא רעביא טפערט סָאד ! ךייא רילוטַארג ךיא --

 ַײז יד ,ליּפשירעדניק ַא זיא סנעי .םואעזומ רעגרובנעסקול םעד ןיא

 ןברַאפ-טכַאנ יד ןופ טייקטצענערגַאב יד ,ןעלטימ עּפַאנק יד ,ָאד טייקרעכ

 ... טײקיטפַאז ַאזַא ךָאד ןוא ---

 ןקידנעלמרומ-בלַאה ַא ףיוא ןעגנַאגעגרעביא רע זיא רעדיוו ןוא

 :ןָאט
| 

 ענערױאװשעג .ןשטייטסיוא טכעלש רשפא סָאד טעװ ןעמ ---

 ! םינ יז טרעה רעבָא .שיטקַאדיד זיא'ס זַא ןעּפעשט ךיז ןלעװ םיניבמ

 .ייןבױהעגנָא טָאה ריא יװ טקידנערַאפ .ױזַא טקידנערַאפ

 רעכעלברַאה ַא ןוא גיוא ןופ לקָאנָאמ םעד ןעמונעגסױרַא טָאה ןעּפול

 ײלָאמַא רעד .ןעמערב ערעטיש ענייז ןשיװצ טגיילעג ךיז טָאה לשטיינק

 ןרַאפ טרָא ןַא ןזָאלעג ,קעװַא זיא רעצַאשּפָא-טסנוק ןוא רעלָאמ רעק

 : רחוס
| 

 ! ןירב עיסָאמ ,ןפיוק ךייא ייב סָאד ליוו ךיא ---

 ... טקידנערַאפ טינ ךָאד זיא'ס ---

 .ןעזסיוא ןטױל םעט םעד טנעקרעד רחוס רעטינעג ַא --

 ..+ תועט ַא לָאמטּפָא טָאה ןוא ---

 .רימ ףיוא תועט םעד םענ ךיא ---

 .ןטכַארטַאב ךָאנ ךיז לעװ ךיא ---

 ךיא --- טגָאזעג ןפָא .עיצַאלוקעּפס בילוצ טינ סָאד ףיוק ךיא ---

 .ָאד טרירוגיפ שנַאלָאס לייוו .ךיז רַאפ ןבָאה טנווייל םעד ליװ

 .ךיוא ךיא ---
1 

 "מָאק ַא ןטלַאהַאב ןלעוו לָאז רעלָאמ ַא ךיא רעה לָאמ ןטשרע םוצ ---

 .רעטנזיוט ןעמענ ןָאק רע רעכלעוו רַאפ ,עיציזַאּפ

 .ייֵַאזַא זיא טייקנייש סשנַאלָאס רָאנ .סָאד טייג םעד םוא טינ --

 . ..ַֿאזַא
: | 

 ענעפָא ןדייר וצ ןקורדסיוא ערעדנוזַאב ןכוז ןעמונעג טָאה ןירב

 טי | : רעטרעוו

 ףױא .שנַאלָאס עקידעבעל יד ךָאד טָאה ריא ,ןעּפול עיסָאמ ---

 .יירעביא םיא רימ טזָאל ?ןריא ןטָאש םעד ריא טפרַאד סָאװ

 עיציזָאּפמָאק רעייא ןיא .טקנוּפלטימ םוצ .רימ ןעמוק ָאד טָא ---

 .י-רעסעב ךס ַא .ןבעל ןיא יו רעסעב יז זיא

 ...טײטשרַאפ ןעמ .יוו ---
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 -בָאנ ןלָאמ ךָאד יז טנָאק ריא ,רעטסיימ רשביל ,סנקירעביא --- 
 | ...ןלעװ טעװ רָאנ יז בוא .ךיוא לָאמ ןטירד ַא ןוא ,לָאמַא

 רעטכע ןַא רָאנ .טָאבנָא ַאזַא ןופ טלטיוררַאפ שזַא ךיז טָאה ןירב
 רענעדײשַאב ַאזַא וצ קיאעפ זיא ,וצרעד שטנעמ-טלעוו ַא ןוא ,זיוצנַארפ
 -טסנוק םוא ךיז טלדנַאה סע ןעוו ןטָאש ןיא ױזַא ךיז ןטלַאה וצ ,עלָאר
 . ...עטבילעג ןייז רעדָא ,בייוו ןייז זיא סָאד זַא ןליפַא טסעגרַאפ רע .ןטרעוו
 זיב טכַאדרַאפ טימ טקוקעגנָא ןירב םיא טָאה ךָאנ עלעגר ןייא רָאנ
 : טלכיימשעצ ךיז טָאה רע

 .ןעפול עיסָאמ ,טײקיצרַאהטײרב רעייא ןופ טרירעג ןיב ךיא --
 ,..ייווצ ךָאד ןרעהעג וצרעד רעבָא

 יז בא, :טנָאטַאב בָאה ךיא ...טרעהעג ךָאד טָאה ריא --
 ."ןלעוו טעװ רָאנ

 ? טגָאזעג סעּפע ךייא יז טָאה ---
 ,ןזירּפַאק עריא ,ןעגנומיטש עריא .טוג"וצ יז ןעק ךיא רָאנ .ןיינ --

 ןענָאק רוטלוק רעשיזיוצנַארפ ןופ תורוד ,ןילָאערק ַא ךָאנ יז זיא וצרעד
 עדליוו יד ןוא ריר רעקיטכיזרָאפמוא ןייא ,ןרילוגער טינ טולב קיכָאק ַאזַא
 ...ןעלזדניא עשיפיסַאּפ יד ןופ ןילַאבינַאק עקילָאמַא יד ,סױרַא טגנירּפש

 ,טקרעמַאב טינ לייוורעד סָאד בָאה ךיא ,ַאה ,ַאה --
 סָאד ריא טעװ ,ריא טימ טנַאקַאב רעמ לסיב ַא טייז ,ירפדוצ --- |

 | ,. .ןקרעמַאב ןיוש
 עטצעל יד .עלעסיב ַא ךיז טזגורב יז סָאװ סָאד רָאנ רשפא ---

 ,סָאװרַאפ טינ סייוו ךיא .טקרעמַאב סָאד ךיא בָאה טייצ
 טייז ריא .ןדיײשַאב-וצ ןוא ליקדוצ טייז ריא ...ָאי סייוו ךיא ---

 ןסייר ,ןלַאפַאב יז לָאז סָאװ רעגיט ַא ןבָאה ףרַאד יז ,רעסעדזָארג ַא
 ...ןרעדָא ענעסירעצ יד ןופ טולב ןפיוז ןוא ןעווער לָאז סָאװ ,רעקיטש

 ,טינ ךעלקריוו ךיא ןיב ַאזַא .ןעּפול עיסָאמ ,ַאהדַאה ---
 ןופ ...ןטרַאװרעד טינ ךיז יז ןעק רַאפרעד .טינ ךיוא ךיא .--

 --- טלָאמעד ןוא .ויטַאיציניא יד רעביא טמענ ןוא ,טייצ וצ טייצ
 ? טלָאמעד סָאװ ---

 ןייז ןיא ןָאטעג ץעז ַא ענימ רעשימָאק ַא טימ ךיז סטָאה ןעּפול
 : טסורב רענעגייא

 ! ןעפול ַאוסנַארפ ,רענייב יד ךיז טיה טלַאמעד ---
 ןָאט ןשימָאק ןבלעז ןטימ רע טָאה ,ןענירב ףיוא קידנזײװנָא ןוא

 | ; ןפורעגסיוא
 ! ןירב רטעמ ,רענייב יד ךיז טיה ןוא ---
 קיטיונ טינ טעװ סע רָאנ ! עיסָאמ ,גנונרָאװ ַאזַא רַאפ קנַאד א ---

 ...ןייז

113 



 סָאד ? ןירב רעטסימ ,טכַאמעג ,ָאזלַא ...ןסיוװ טינ ןָאק ןעמ ---

 ? רימ טרעהעג דליב

 בָאה ךיא יװ ,טּפַאשטנַאקַאב רעטנכייצעגסיוא ַאזַא ךָאנ .סיוועג ---

 | | --- טכַאמעג טנייה

 ! טנעמילּפמָאק ַא רַאפ קנַאד ַא --

 ,דליב ןיימ ףיוא ןָאט-קוק ַא ןעמוק ןביולרעד רָאנ רימ טעװ ריא ---

 : ,טייצ וצ טייצ ןופ

 .ךיוא --- לַאניגירָא ןפיוא ...טליוװ ריא ליפיוו ---

 .ןעּפול עיסָאמ ,קיטכיזרעפייא טינ רָאג טייז ריא ! קידריווקרעמ ---

 ."רעסיז זיא רעסַאװ עטעבנגעג/ זַא ,ךיא סייוו קיטקַארּפ רעד ןופ ---

 | .י+ ןפָא רעסַאװ סָאד ךיא זָאל

 ןַאינָאס ןייז ןָא .טערומכעגנָא גנולצולּפ ןירב ךיז טָאה ..,םה ---

 רג ַא זיא סָאד זַא ,ןעּפול עיסָאמ ,ריא טביולג --- .טנָאמרעד ךיז רע טָאה

 ...ןפלָאהעג טינ טָאה סע .טװאורּפעג סָאד בָאה ךיא ? לטימ רעט

 רעד טינ סנטסקיניײװ רעבָא זיא ןעמ .טינ לָאמניײק טפלעה סע ---

 ןכיורבעג רעבײװ .ּפָא רָאג ךיז יז טרַאנ סנטסיימ ,רעטרַאנ עגּפ ָא

 ןעמָארק-טינש ןיא .תואיצמ ביל ןבָאה ייז ,טייהיירפ רעייז טכעלש רעייז

 ןופ ,ייז ןיא ךָאנ טלמירד יײרעטעקָאק עדליוו ,עביל רעד ןיא יו יױזַא

 ,ךעלעגיּפש ףיוא דלָאג רעקיטש סיוא רעבירעד יז ןטייב .ןטייצ עטלַארוא

 .יי ךעלערעּפיזָאלג ףיוא ןעלטימ-סנבעל

 רימ ייב --- .טצפיזעגּפָא טכייל ןירב טָאה --- ,קיטכיר זיא סָאד ---

 .י-ןעוועג ױזַא ךיוא זיא

 טייטש ואוו ןוא . . .ּפָארַא טינ ךיז ייב טלַאפ .ױזַא ןעמעלַא ייב ---

 לָאמניײא ןייא ןסע ןוא ןייוו ןייא ןעקנירט ןבעל ןצנַאג ַא זומ ןעמ זַא סָאד

 רענעמ .טײקינָאטניײא ןופ דימ ךָאד ןרעוֶו עלַא רימ ? זייּפש עטכָאקעגּפָא

 .ןעיורפ יוז ױזַא

 --- שיניצ זיא סָאד ---

 ןטסרעטיב םעד ןגָאז ןענָאק ןײלַא ךיז זומ ןעמ ,קיטכיר רעבָא ---

 רעד ןיא ןוא טײהרענעטלַאהַאב רעינַאּפמַאש ןעקנירט טינ רָאט ןעמ .תמא

 | .י+ רעסַאװ ןקידערּפ טייקכעלטנפע

 .טגָאזעג סָאד טָאה ענייה ךירנייה ---

 ןבָארגַאב טגיל רעכלעוו ,רעטכיד רעשטייד-שידיי רעד ,ָאי ---

 יד ןוא ןזױצנַארפ יד טַאהעג ביל ױזַא טָאה רע ...רטרַאמנָאמ ןפיוא

 ןוא תועיבצ עשטייד יד טַאהעג טנייפ ױזַא ןוא ,רוטלוק עשיזיוצנַארפ

 .רעשיזיוצנַארפ ַא ןעוועג זיא ןעקנעד טרַא ןייז וליפַא .טײקבָארג רעייז

 ,"תמא רערעטיב; רעד .ןעּפול עיסָאמ ,טקידלושטנַא ,רעבָא ---
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 ןופ ןעמרָאפ עוויטימירּפ יו רעמ טינ ,ךָאד זיא ,סָאד טניימ ריא יװ
 זַא ףױא טפַאשנדײל עתמא ןַא ןטייב זַא ,ןיימ ךיא .ןבעל-טכעלשעג
 עתמא עדעווטעי .ץעג ַא ףיוא טָאג ַא .עיגילער ַא ןטייב יוװ זיא ,רערעדנַא
 ...גנורעטעגרַאפ ןופ ,ןביולג ןפיט ַא ןופ סָאװטע ךיז ןיא טָאה עביל

 .ץלַא רַאפ רעירפ ..! גנורעטעגרַאפ ..!ןביולג סָאװ ,ךַא --
 .לָאמעלַא זיא רוטַאנ יד .שיילפ-ןוא-טולב ריִמ ןענייז טלעוו רעד ןיא
 רָאטקַאפ רעטסקרַאטש רעד ןביילב לָאמעלַא טעוװ ןוא רעקרַאטש ןעוועג
 -רעביא יז טעוװ רעטעג עלַא ןוא סנביולג עלַא ,ןליפעג ערעזדנוא עלַא ןיא
 ןרָאי ןענָאילימ טעברַאעג יז טָאה לגָאנ ןטסדנימ רעזדנוא ףיוא .ןבעל
 סנביולג עלַא ערעזדנוא ןענייז ליפיוו ןוא .טמָאקלופרַאפ םיא טָאה יז זיב
 "עגנײרַא ןיש .רָאי טנזיוט סקעז ,טנזיוט ףניפ ? טלַא ןרוטלוק ןוא
 טרעוװ ַא רַאפ סָאװ .ךיוא ןרוטלוק עשינָאיליבַאב ןוא עשיטּפיגע יד טנכער
 ןופ ןרָאי ןענָאילימ ןגעק שינעכוז ןרָאי טנזיוט עכעלטע יד טָא ןבָאה
 ? ןצעזעג-רוטַאנ

 דלעפ ןפיוא ןעגנַאז יד ? ריא טדער סָאװ ,ןעּפול עיסָאמ ,ךַא --
 ,ןצעזעג"רוטַאנ ךיוא ןענייז ,רענרעק ענעלָאמעצ-טינ ,עטרַאה ערעייז טימ
 ,ןקייוו טינ ; תומהב יװ ןעייק טינ יז ,ןשטנעמ ,רימ ןליוו ןגעווטסעדנופ
 ,לעמ-סייוו יז ןופ ןכַאמ רימ רָאנ ...זדנעג יד יװ ,רעדיױג רעזדנוא ןיא
 -ַאר ןוא רעקוצ ןוא ץלַאז טימ קַאמשעג רעייז ןרענייפרַאּפ ,גייט ןרעי רימ
 עטניורבעג ענייפ יד קיטשירפ רעזדנוא וצ ןעמוקַאב רימ זיב ,סעקניז
 רשפא זיא דלַאװ ןיא תויח יד ןופ ךיז ןרָאּפנעמַאזוצ סָאד ...ךעלטיורב
 טימרעד ךיז טָאה עיצַאזיליוװיצ עכעלשטנעמ יד רעבָא ,ץעזעג"רוטַאנ ךיוא
 ,ןעמולב ,קיזומ ,גנוטלַאהקירוצ ,טרילפ טרעלקעגוצ טָאה יז .טנגונַאב טינ
 ,סעינָאמערעצ עזעיגילער ןוא עיזעָאּפ ןוא םויפרַאּפ ,גנַאזעג ןוא ץנעט
 סָאד .טקַא רעשיזיפ רעבָארג רעד רָאנ ןבילבעג זדנוא טלָאװ םעד ןָא
 ףעד ןייז ס ָא ד לָאז .ךימ טינ ןוא ךייא טינ טקידירפַאב טינ טלָאוװ
 ? טרידנעמָאקער ריא סָאװ ?תמא רערעטיב;

 "טָאג ןיימ וליפַא ,ןירב עיסָאמ ,טעז ריא ..!טיהַאב טָאג --
 .,!טייהניואוועג עטכעלש ַא .ןכיורבעג טינ טָאג ןָא ךיא ןָאק טייקיזָאל

 ? סָאד ריא טניימ ןעד יו ---
 -טרעטניא ץלַא ,ןשינעלכיורטש רעמ סָאװ .ריא יו ױזַא טעמכ --

 ץלַא ,ןצכעלָאש רעמ סָאװ .יורפ ןוא ןַאמ ןופ ליּפש סָאד זיא רעטנַאס
 סָאד טָאה סוינעג רעשישטנעמ רעטריניפַאר רעד .רעדָאי יד זיא רעסיז
 סָאד ןפולכָאנ ,טלוק ןקינָאטיײא ןַא ןופרעד ןכַאמ רעבָא ,טרעלקעגוצ ץלַא
 :עשליבצנַאמ עקיבייא יד ןעלדנַאװרַאפ ,רע נייא ךָאנ ןבעל עצנַאג
 רעמיא ךיא זָאל סָאד -- עירעטסימ רעקיליײה ןייא ןיא טייקירעגיינ
 .... ךריק רעד
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 ךָאד ןעקנעד עדייב רימ ? ךריק טימ ןָאט וצ סָאד טָאה סָאװ ---

 | .עקיבױלג-טינ ייווצ יו

 ייז .ןרעטלעירוא ןוא ןרעטלע ערעזדנוא רעבָא ;טינ רימ -- | 

 טריפרעד ,סָאמ יד טּפַאכעגרעביא טָאה ךריק רעייז ,טביולגעג ןבָאה

 ,תורוד ךס ַא רַאפ .דרוסבַא ןַא זיב יײרעריטרַאמ עכעלטכעלשעג רעייז

 רימ ןלָאצַאב ,תועינצ רעטכַאמעג ןופ עמרוט ַא ןיא ןסעזעג ןענייז סָאװ

 רעזדנוא טימ ןלָאצַאב רימ .ןשטנעמ ענרעדָאמיַארטלוא יד ,רימ ,טציא

 ךיז טלַאפעצ ,טנעה יד רעטנוא סיוא זדנוא טניר סָאװ ,ןבעל-ןעילימַאפ

 . ,רוטַאנ רעוװיטימירּפ רעד וצ םוא ךיז טרעק ,ןטנעמעלע-טנורג עריא ףיוא

 .ןײרַא רוטלוק רעד ןיא ןפָאלעג ןרָאי רעטנזיוט ןענייז רימ רעכלעוו ןופ

 ? רעבירעד ןוא ---

 ןיא טבילרַאפ ליפוצ זיא רעכלעוו ,רעד רַאנ ַא זיא רעבירעד ---

 סױא טייג רעכלעװ :;ערעדנַא ףױא םוא ךיז טקוק עכלעוו ררענעי

 ,רעד ןופ ןעקנעדנָא םעד ןכעוושרַאפ וצ טינ ידכ רָאנ ,טפַאשקנעב רַאפ

 סָאד זיא טסניד-סעטָאג ןייק ,ןיינ .יירטמוא ןרָאװעג םיא זיא עכלעוו

 / ...טינ סלַאפנדעי

 רעד ןיא טוה ןייז ןבעגעג םענ ַא ןוא ןענַאטשעגפיוא זיא ןעּפול

 עקידכעלייק טימ טקוקעגנָא םיא טָאה ןירב .טנַאה רעטעװעקַאילבעגּפָא

 . .עמַאדיזיוה ןייז ןופ טסייוו טסַאג ןייז זַא ,רָאלק ןעוועג זיא םיא ,ןגיוא

 סַאנרַאּפנָאמ רַאװלוב ןפיוא זיא ,ןײגקעװַא סַאינָאס טימ ,עטכישעג יד

 טדער ןעמעוװ בילוצ ןוא סָאװ בילוצ רעבָא ...טנַאקַאב טוגיוצ ןעוועג

 "גגעלעגנָא-עביל ןוא ןקַאמשעג ענייז טימ רע טליצ ןיהואו ? ױזַא רע

 ,רָאלק ץנַאג טינ ןעוועג ןענירב דוד זיא סָאד ? ןטייה

 רעכעלטניירפ ַא טימ טסַאג ןייז וצ רע טכַאמ --- ? טסיײוװ ריא ---

 טלָאװ ,ךעלשטנעמ ױזַא ןעזעגסיוא טיִנ טלָאװ ריא ןעוו --- ,עינָאריא

 ...לװייט ַא טדער שירעריפרַאפ ױזַא זַא ,טניימעג ךיא

 ןטרַאה ןייז ףױרַא טצעז ןוא לכיימש ַא סַאלב ןעּפול טיג --- ,ןיינ ---

 זומ ךיא ,ַאנ (*.רעײרוקיּפע ןַא יװ רָאנ דער ךיא -- ,טוה-יברעד

 זָאל ָאד ןוא !קנַאד ַא -- גנוטלַאהרעטנוא רעגייש רעד רַאפ .,ןייג ןיוש

 . .דליב רעייא רַאפ בָאגפױא ןַא --- קנַארּפ טנזיוט ייווצ רעביא ךיא

 :ןרָאװעג טשימעצ עלעּפַאק ַא זיא ןירב

 ...ליפוצ לסיב ַא זיא סָאד -- |

 .ןזיירּפ רעסַאנרַאּפנָאמ יד --- ,ןעּפול טכַאמ --- ,טינ לָאצ ךיא ---

 ַאזַא ךָאנ .טינ ךיא ביירט עקװַאקרַאה סקַאמ עיסָאמ ןופ ןטפעשעג יד

 .סרוקיּפא (*
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 טעװ עיציזָאּפמָאק רעייא ןעו ,ןעמוקַאב ריא טעװ רעמ ןוא עמוס
 ,קיטרַאפ ןייז ןצנַאגניא

 ,ןבילבעג ןייטש עגר ַא ךָאנ רע זיא ריט רעד ייב טרַאה
 ..3 ןגָאז טלָאװעג ךָאנ ךייא ךיא בָאה --- ,רע טכַאמ --- ,סָאװ ---

 לָאז זדנוא ןשיװצ .קנַארק ךעלקריוו זיא שנַאלָאס זַא ,טינ רָאנ טניימ
 רעטייוו יז טזָאל ןוא טינ יז טפור .ַאזַא זירּפַאק ַא זיא'ס --- ןביילב סָאד
 טנָאק ,טליװ ריא ביוא ,ןעמולב עכעלטע .ןעמוק ןײלַא טעװ יז ,ןליּפש
 טנַאמרעד חיר רעשיטָאזקע רעד .ןזָארעבוט ביל טָאה יז .ןקיש ריא ריא
 ,..טמַאטש יז טענַאװ ןופ ,קיניטרַאמ ריא

:3 

 ןייז רעביא טעידַאּפעגמורַא עליו עטוג ַא ךָאנ טָאה ןירב דוד
 -פיוא םערַאװ ןעוועג זיא רע .ךיז ןצעזקעװַא טנָאקעג טינ ןוא עילעטַא
 קימיטשנייא .ןעּפול ַאוסנַארפ טימ ךערּפשעג ןטנַאקיּפ םעד ןופ טגערעג
 טָאה רע ןעװעג טינ רע זיא ןעגנוניימ עשיאיירוקיּפע סמענעי טימ
 עילעטַא ןייז ןיא זַא ,ןײלַא ךיז רַאפ ,ןענעקיילרַאפ טנָאקעג טינ רעבָא
 רעטמיטשַאב ַא טימ ,שטנעמ רעכיירטסיײג ַא ןעוועג טשרעקָא זיא
 ,ןעקנעדוצכָאנ ,דייר ענייז טימ ,טגניווצ רעכלעוו ,גנואיושנָא-טלעוו
 זיא -- ,טקנעד ,רענעק-סנבעל רעד ,רע סָאװ ,סָאד דָארג טינ ביוא
 ,טריב שנַאלָאס זַא ,ןייטשרַאפ ןביוהעגנָא טָאה ןירב ...ללכב ןעקנעד
 ןענופעג ןעּפול ַאוסנַארפ ןיא טָאה ,טייקיליפנייפ ןוא טייקנייש ריא טימ)
 טלַאה רעכלעוו ,רערעל ריא ךיוא רָאנ ,"רערערַאּפ, ןכייר ריא רָאנ םינ
 רעזירַאּפ יד ףיוא ךיז-ןשטילגסיוא טינ יז טזָאל ןוא קיטסייג ךיוא סיוא יז
 סעקלעדָאמ עטרַאנעגּפָא ןוא עטריפרַאפ ךס ַא יװ ױזַא ,ןרַאוטָארט
 ,לַאד ירנַא רָאטּפלוקס םעד טימ עטכישעג רעד ךָאנ .סיוא ךיז ןשטילג
 .טָארט ןייא ןבילבעג טנורגּפָא ןַא ןוא טריב שנַאלָאס ןשיװצ ךָאד זיא

 ,לקָאנָאמ ןטימ ,לגָאשטש ןסַאלב םעד טָא וצ טליפרעד טָאה ןירב
 טלָאװ שנַאלָאס עקיטיוה-לקנוט יד יװ סעּפע ,טײקרַאבקנַאד עסיוועג א

 -טג טָאה ןעּפול עכלעוו ,הבורק עטנעָאנ ַא ,סנירב דיוד ,ענייז ןעוועג
 ןָא ,ןענירב ,םיא טייג ךעלטנגייא סָאװ ...גנַאגרעטנוא ןופ טעװעטַאר
 םיא טייג יז רָאנ ,סָאװרַאפ טינ ןײלַא טסייוו רע ? עטכישעג עצנַאג יד
 ךיז רע טָאה עילעטַא רעסיורג ןייז רעביא קידנעייגמוא ...ןָא טרָאפ
 : ןגינעגרַאפ ןופ טנעה יד ןבירעג

 -סנבעל ַאזַא ,ידנעד רעטעװעקַאילבעגּפָא ַאזַא ,ךיז טכַאד ,טָא ---
 רערעטלע ןַא יו קיצרַאהטוג זיא ןוא !טוה ןטרַאה ןיא רענערברַאפ
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 סָאװ ,זױצנַארפ רעתמא ןַא .ךלמה המלש יװ טריּפָאזָאליפ ןוא .רעדורב

 ...רעטוּפ טימ ץכעגייט רעקיכלימ ַא יו ,רוטלוק טימ ןעמונעגכרוד זיא

 ןעמענּפָארַא סָאד ןעװעג זיא ןָאטעג טָאה רע סָאװ עטשרע סָאד

 טרעװנָאק ַא ןיא ןגײלנײרַא ,בָאגפיוא םענעזָאלעגרעביא ןופ קנַארפ טנזיוט

 טָאה ןירב .עילימַאפ ןוא ןעמָאנ סשנַאלָאס םעד ףיוא ןביירשפיוא ןוא

 ריא יװ ךיג ױזַא .עקלעדָאמ ןייז רַאפ רַארָאנָאה סלָא טמיטשַאב סָאד

 ןיא ןעגנַאלרעד סָאד ריא רע טעװ ,ןקידנע ךיז טעװ םיא רַאפ ןריזָאּפ

 טקיטיונ יז זַא ,ןענַאטשרַאפ טוג רעייז טָאה רע .טרעװנָאק םענעסָאלשעג |

 ַאזַא ףיוא ןזָאלעג ךיז יז טָאה טלעג בילוצ טינ ןוא ,םעד ןיא טינ ךיז

 ךיז טלָאװ רע .טינ ךיוא רע ןָאק ןלָאצַאב טינ רָאנ .ערוטנַאװַא רעניילק

 סנדמערפ ַא וצ טעטכילפרַאפ טליפעג ךיז טלָאװ רע ,ןדנובעג טליפעג

 נײא ןוא עפַאק ַא ןיא טנגעגַאב קילעפוצ טָאה רע עכלעוו ,רעטבילעג

 .טעברַא עשירעלָאמ ַא ןקידנערַאפ ןפלעה םיא לָאז יז ןדַאלעג

 ןרעיט ַא ריא טקישעגקעװַא ןוא סַאג ןיא ּפָארַא רע זיא ךָאנרעד

 ,ןעמולב עװעזָאר-סייװ עכעלרעדנואוו יד טָא .ןזָארעבוט ןופ טעקוב

 ךסַאנַאנַא ןוא ןענָארטיצ עקידנעילב ןופ חיר ַא סױרַא ךיז ןופ ןביג סָאװ

 . ךענָארטיצ יװ ךיוא --- רעטעלב עקיצנַאלג טימ טצוּפַאב ןענייז ןוא טיוה

 ןכלעוו ןיא ,טעקוב םוצ טגיילעגוצ רע טָאה עלעווירב ַא ןוא ,ןצנַאלפ

 ךרוד טקישעגרעביא םיא טָאה יז סָאװ ,סורג ןרַאפ ריא טקנַאד רע

 .ןרעו טנוזעג רעכיג סָאװ לָאז יז -- שטנואוו ַא ןוא ,ןעּפול ַאוסנַארפ

 גָאט ןטירד ןפיוא .ןרעה ןזָאלעג טינ ךיז ןופ יז טָאה געט ייווצ

 ןוא שירפ :רעירפ יװ ױזַא ,ירפרעדניא ןיינ ךעלטקניּפ ןעמוקעג יז זיא

 -סיוא ריא ןשוק ןזָאלעג ,לָאמ סָאד ,ןוא רעלָאמ םעד טסירגַאב ךעליירפ

 ךיז טָאה עלעגר ןייא .ליוו רע ליפיוו טנַאה עטרימויפרַאּפ עטקערטשעג

 רָאנ .לסיב ַא טרעטיצ לטנעה עקידייז ריא זַא ,טכודעגסיוא ןענירב

 ןָא ןָאטסױא ןעמונעג ךיז טָאה יז םערָאװ ,ןסעגרַאפ סָאד רע טָאה דלַאב

 יװ ױזַא ,ליק ןוא קידשהירב ,לענָאיסעּפָארּפ ,סעינָאמערעצ ערעדנוזַאב

 "טניירפ סנעּפול ךרוד ןדנובעג רעמ ךָאנ ,ןירב ,רע ןוא .טכילפ ַא טוט ןעמ

 "קירוצ ןוא רענעדײשַאב ךָאנ טָאה ,ןליוו ןטוג ןוא טפַאשטנַאקַאב רעכעל

 טיײקטעקַאנ רעלופטכַארּפ ריא ףיוא טקוקעג ,רעהַא זיב יו רענעטלַאהעג

 .טעברַא ןייז ףיוא ןליוו ןצנַאג ןייז טציּפשעגנעמַאזוצ ןוא

 ךיז טָאה ,סנַאעס ןקיטנייה םעד ןקידנע ןכָאנ ,רעבָא ,שנַאלָאס

 "מורַא .לָאמ ןקירָאפ יוװ ױזַא ,דיילק ריא ןָאטוצנָא טלייאעג טינ רעדיוו

 ,עילעטַא ןרעביא לדיילק-רעטנוא םענעסַאלטַאךירג ריא ןיא קידנעידַאּפ

 ,ןוא לקניוו ןיא עקרעשזַאטע רעד ןבעל ןבילבעג ןייטש רעדיוו יז זיא

 ,ןסעבעג טינ שינעביולרעד ןייק .ןרעטשינ ןעמונעג ,טײהרעטכַארטרַאפ
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 ןַא ןעמענ וצ זה ןדמערפ ַא ןיא שינעביולרעד ןייק טינ טעב ןעמ יו

 .ָאנַאיּפ רענעפָא ןַא ףיוא דרָאקַא
 טרעדנואוורַאפ לסיב ַא יז טָאה ןירב ןעוו ,םורַא טונימ ַא ןיא טשרע

 : טרעפטנערַאפ ךיז יז טָאה ,טקוקעגנָא

 ...זַא טָאלג רָאנ ,טערטרַאּפ סבייוו רעייא טינ ךוז ךיא ---

 ,ןעזעגסיוא טָאה סע יוװ ,גנוגעווַאב רעטכַארטַאב:-טינ ןייא טימ ןוא
 םעגיד ַא עקרעשזַאטע רעד ןופ טּפעלשעגסױרַא "ױזַא טַאלג,; יז טָאה

 ןוא דנַאבנײא ןשידָאמ:טלַא ןוא םענעבירעגּפָא ןַא ןיא ךובדָאטרַאווק
 | .ןרָאװעג סיורג ןענייז ןגיוא עריא .ןבעגעג-לטעלב ַא

 ...םָאבלַא רעקיטיײצרַאפ ַא זיא'ס טניימעג --- ,יז טכַאמ --- ,ָא ---

 טימ ךוב טעבעג ַא ...ךוביטעבעג ַא רָאג זיא'ס ...זיא'ס טשרע
 ...ןבַאטשכוב עשיאערבעה

 ּפָאק סשנַאלָאס רעביא ןוא רעטנענ ןבעגעג:טָארט ַא טָאה ןירב

 ,חס ּפ לש הדגה עטלַא ןַא ןעוועג זיא סָאד .ךוב ןיא טקוקעגניײרַא
 טרירטסוליא ןוא עילַאטיא ןיא קירוצ רָאי טרעדנוה רָאַּפ ַא טימ טקורדעג

 -רַאפ ןעוועג ןענייז רעטעלב עטרַאה יד .ןטינש:-ץלָאה עוויטימירּפ טימ
 טסטעפרַאפ ןוא תוסוכ עקידחסּפ ךס ַא ןופ ןקעלפךןייוו טימ לופ ,טבלעג

 טימ ןוא רעטלע רעירג ַא טימ .טכיל ענעסקעוו ןופ סנּפָארט טימ

 יז טָאה ןירב .טעיײיװעג הדגה רעד ןופ טָאה םירדס עטכירעגּפָא-םורפ

 ןפיוא ךעלטיילק ענרעזייא יד ןופ רענייא ןיא ואוו-ץעגרע טלדנַאהעגנייא
 עטלַא יד טימ ,זיא-טינ"ןעוו ,ךיז ןצונַאב וצ ידכ ,ענעס רעד ןופ גערב
 סַאינָאס ךָאנ ,ןבעל-ןעילימַאפ ןייז ןופ גנורעדורעצ רעד ןיא .ןעגנונעכייצ

 טימ ןעמַאזוצ עקרעשזַאטע רעד ןיא טּפוטשרַאפ יז רע טָאה ,ןײגקעװַא
 .ןסעגרַאפ ןוא טּפוטשרַאפ .טערטרַאּפ סַאינָאס

 עוויאַאנ ןייז טנרעלַאב רע טָאה --- ,טינ ךוב-טעבעג ןייק זיא סָאד ---

 לַאוטיר-חסּפ רעשידיי רעד ,ַאדיַאגיַאה ַא ןיא סָאד --- .לדיײמ-לעדָאמ

 זיא סָאד זַא ריא טסייוו ןענַאװ ןופ רעבָא . . .רעדליב ןוא טסקעט ןיא
 ? שיאערבעה

 סעּפע ךיז טריפ שנַאלָאס זַא ,טקרעמַאב ןירב דיוד טָאה ָאד טשרע
 ,טכייפ ןענייז ןגיוא יד ןוא ןרעטיצ ןּפיל עריא זַא ,ףיוא ענדָאמ

 רַאפ ןעמונעגנָא ךייוו יז רע טָאה -- ? ךייא טימ זיא סָאװ ---
 ,טנַאה ַא

 --- ,ןרערט ךרוד טלכיימשעצ ךיז יז טָאה --- . . , טשינרָאג זיא'ס ---
 זיא קיניטרַאמ ףיוא רעטָאפ ןיימ ייב ...טנָאמרעד רָאנ ךימ טָאה סָאד

 ...סעקצַאצ טימ ַאדיַאגיַאה א ,ךוביטעבעג רעכעלנע ןַא ןעוועג ךיוא

 ! ןייז טינ ןָאק סע ---
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 -עג טָאה ,טריב לעומַאס ,רעטָאפ ןיימ ? ןייז טינ ןָאק סָאװרַאפ ---

 טרעדנַאװעגסיױא רע טָאה גירק ןשיסיירּפ םעד ךָאנ .סַאזלע ןופ טמַאטש
 ןוא ,ךיירקנַארפ ןופ ןעמונעגּפָא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,גרובסַארטס ןופ
 ...טװעצַאמרַאפ ַא ןעוועג רע זיא ךַאפ ןופ .סעינָאלָאק יד ןיא קעװַא זיא

 ...דיי ַא ןעװעג ךָאד זיא רע ?דיי ַא רעבָא --
 "רעד ךיז טָאה רע ? ױזַא ךיז ריא טרעדנואוו סָאװ ..סיוועג --|

 ,טָאטש-טּפױה רעד ןיא קיײטּפַא ןַא טנפעעגפיוא ,קיניטרַאמ וצ ןגָאלש

 עטסגניי יד ןיב ךיא .דנַאל ןופ טייהנייש ַא טימ טַאהעג הנותח ,רעיּפעס

 רעצנַאג רעזדנוא ןופ ןבעל ןבילבעג זיא סָאװ עקיצנייא יד ןוא רעטכָאט
 | | ..+ עילימַאפ

 | ? ץילימַאפ רעייא טימ ןעשעג ןעד זיא סָאװ ---

 -סיוא ןכעלקערש םעד תעשב רעיּפ"ןעס ןיא ןעמוקעגמוא זיא יז ---

 טלָאמעד ןיב ךיא .1902 רָאי ןיא ,עלעּפ-טנָאמ ןַאקלואוו ןופ ךורב

 ןימ .קינימָאד לזדניא ןשינכש ןיא ,עטנַאט ַא ייב טסַאגױצ ןעוועג
 -נעלגנע ןַא רַאפ טַאהעג הנותח ןטרָאד טָאה רעטסעוװש ערעטלע סרעטומ

 -ָארטסַאטַאק רעכעלצולּפ רעד רַאפ ןכָאװ עכעלטע טימ ,ךימ טָאה ןוא רעד

 ןבעל ןבילבעג ךיא ןיב ױזַא .ךיז טימ ןעמונעגטימ ,עפ

 | ! שנַאלָאס עמערָא ---

 .רעמ ןיא סָאװ ,םײהַא ןעמוק-קירוצ רעזדנוא ךָאנ קנעדעג ךיא ---
 טנויוט קיסיירד עריא טימ ,רעיּפןעס ץנַאג םערָאװ ,ןעוועג טינ םייה ןייק

 -טנזיוט ַא ןיא ןרָאװעג טנערבעגסיוא ןוא טנערברַאפ ןענייז ,רעניואוונייא

 ןליפַא קידנזָאלרעביא טינ ,ןַאקלואו םעד ןופ רעייפ-םונהיג ןקידַארג

 ןפיט ַא ןיא רעגענ ןייא רָאנ זיא ןבילבעג ...ןליוק ןופ רוּפש ןייק

 םעד ...הבנג ַא רַאפ טריטסערַא ןסעזעג זיא רע ואוו ,רעלעק-שמרוט

 רָאנ רעבָא ,טנעקרעד ךָאנרעד ןעמ טָאה קיײטּפַא סנטַאט ןיימ ןופ טרָא
 -רעטסיוא יד טול ןוא ןַאלעצרָאּפ ןופ סעקיָאלס ענעצלָאמשעצ יד טיול

 -רעביא זיא סָאװ ץלַא ןעוועג זיא סָאד ,ןשַאלפ ענרעזעלג עטמירקעצ-שיל

 עניימ ןופ ,עמַאמ ןוא עטַאט ןיימ ןופ ,זױה רעזדנוא ןופ ןבילבעג

 רעביא טעידַאּפעגמורַא ןבָאה עטנַאט ןיימ ןוא ךיא .רעדירב ןוא רעטסעוװש
 טלָאמעד ךָאנ ןיב ךיא .טנייוװעג ןוא ךעלטשער עטליקעגּפָא-םיוק יד טָא

 ...ןעוועג טלַא טינ רָאי סקעז ןייק

 רעד טָא ןופ רעטשימעצ ַא ןייטש ןבילבעג עלייוו א זיא ןירב
 רעבָא ,גנונָאטַאב ןָא ןוא ןברַאפ ןָא ,גנולייצרעד רעשיגַארט ןוא רעצרוק |

 ןטינשעגנייא ךיז טָאה סע יװ ױזַא ,טײקרָאלק רענעקורט ריא ןיא םַאזיורג
 ןדנעוװּפָא קידנלעוו ,דניק ַא ןעוועג ךָאנ זיא יז תעשב ןורכז סשנַאלָאס ןיא
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 יד טימ ןָאטעג ביוה ַא רע טָאה ,טייז ַא ןָא ךערּפשעג ןקיטומרעווש םעד
 .טנַאמרעד סעּפע ךיז טָאה רע זַא םינּפ ַא טכַאמעג ןוא סעציילּפ

 רעייא סָאװרַאֿפ ךיא ייטשרַאפ טציא -- ,רע טכַאמ -- ,ָא --
 ...טריב , ,שיזיוצנַארפ-טינ לסיב ַא ןעגנולקעג רימ טָאה ןעמָאנ-עילימַאפ

 ןױש ,ענימ רעקידלקנעװק ַא טימ טרזחעגרעביא ןירב טָאה ,"טריב
 -פיוא רימ זיא ,עפַאק ןיא טפַאשטנַאקַאב רעטשרע רעזדנוא ייב טלָאמעד

 רעייא וצ טסַאּפעגוצ קיטכיר טינ זיא ןעמָאנ-עילימַאפ רעייא זַא ןלַאפעג
 | ? טקנעדעג .ריא ..,ןעזסיוא

 ןעועג טינ טלָאמעד ךָאנ ןיב ךיא רָאנ .ךיא קנעדעג סיוועג ---

 ריא טניימעג ,רעטָאפ ןיימ יו קלָאפ ןבלעז ןופ טמַאטש ריא זַא רעכיז
 .סור ַא טייז

 ? סיוא ךיא עז ױזַא ---

  ןגעוו ןציטָאנ יד ןיא ןעזעגסיוא ריא טָאה ,סנטסקינייוװ ,ױזַא ---

 ךייא ייב טָאה םואעזומ רעגרובנעסקול רעד סָאװ ,דליב ןטרימערּפ רעייא
 (+..,"סויר רטנעּפ , סלַא טרירוגיפ ןטרָאד ריא טָאה םוטעמוא .טפוקעגּפָא

 ,שנַאלָאס ,ךיז טצעז .ָאי ,ונ . . . ךיוא "המשנ עשיװַאלס; ַא סלַא ---

 טימ טציא ךייא עז ךיא .יינ סָאד ןופ ןקוקנָא טציא ךייא ךימָאל ןוא
 -עג ַא טציא רימ ךיז טרעלקרעד עילימַאפ רעייא רעסיוא .,ןגיוא עיינ

 -ַאב ַא ,טײקמערַאװ עסיוועג ַא ? ןגָאז סָאד ךיא לָאז יװ ,ונ ...עסיוו
 -דנעטשרַאפמוא ןעוועג הליחתכל זיא רימ סָאװ טייקכעלביל עטנַאק
 ...ךעל

 ןיא טצעזעג שנַאלָאס ךיז טָאה ,ןעוועג זיא יז יוו ,ןָאטעגנָא-בלַאה

 עשימָאק ַא ןעמונעגנָא יז טָאה ,טנעה יד ןיא הדגה רעד טימ , .לעטָאפ
 ,טליוו ריא ביוא ,האנה טָאה ןוא ,סָאד טסייה ,טקוק .עזָאּפ ענייש רעבָא
 טלָאװ רע יו ױזַא טקוקעגנָא ךעלקריוו ,טקוקעגנָא יז טָאה ןירב ןוא

 ,לָאמ ןטשרע םוצ ןעזרעד יז

 ןיהואוו טָא --- ,יז ןרעטסומ עלייוו ַא ךָאנ ,רע טכַאמ --- ! טָא זיא ---
 ַא ןופ סופ םייב ,ןליטנַא יד ןיא ,טלקייקרַאפ ךיז טָאה טולב רעזדנוא

 .עסַאר רעדמערפ ַא טימ ךיז טשימעגסיוא ןַאקלואוו ןקידנעיײּפש-רעייפ
 ! ןבעגעג טָאה סָאד ןטקעפע עכלעוו ןוא

 ,טקיטעטשַאב שנַאלָאס טָאה --- ,סרעטָאפ םעד ןענייז ןגיוא עניימ ---
 ,סטרעטומ רעד --- טיוה ןיימ ןוא ,ןעוועג רע זיא רעדנַאלב-ךעלטיור ַא --
 ...ַאזַא טקנוּפ

 יד ןופ ןסירעגּפָא טינ ןגיוא ענירג-לעה יד ייברעד טָאה שנַאלָאס

 ,רעלַאמ רעשיסור (*
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 -רַאפ יד טרעטעלבעגרעביא ןוא טרעטעלבעג ,הדגה רעד ןיא סעקצַאצ
 ...ןטײזיריּפַאּפ עטבלעג

 יז סָאװ ,םעד ןופ גנַאגרעביא םוש ןָא יז טכַאמ --- ...,ָאי ,ָאי ---
 ןגעלעג זדנוא ייב זיא ךוב רעכעלנע ַאזַא -- ,טלייצרעד טשרע טָאה

 ןייוו ןסיז ןבעגעג זדנוא טָאה רעטָאפ רעד .טכַאנייב ...שיט ןפיוא

 -ייק ,עלכורק ,(*"ןטָאקסיב; ענעכלעזַא ןוא ךעלרעכעב ענרעבליז ןיא
 . ..עקידכעל

 .ןפלָאהעגרעטנוא ןירב ריא טָאה --- (*+. , . טָאצַאמ ---

 "עג ,רעדניק ,זדנוא ייב סָאד טָאה ױזַא ...,"*טָאזַאמ,, ,קיטכיר ---

 טכעלש ןבָאה רימ ןוא *טָאצַאמ , ןפורעג סָאד טָאה רעטָאפ רעד ,ןסייה
 לעה םיא ייב ןבָאה ןגיוא יד .טכַאלעג טָאה רעטָאפ רעד .טגָאזעגכָאנ

 | . ..ןטכיולעג

 -ַאב ריא טָאה ,שנַאלָאס ,ךייא ןגערפ וצ רָאנ רימ טביולרעד ---
 ..? עיגילער סרעטָאפ םעד ןטלַאה

 עפָארטסַאטַאק רעד ךָאנ .שיטנַאטסעטָארּפ .סעטנַאט רעד .,ןיינ ---
 ןייק ןבילבעג טינ .ךיז ייב ןגיוצרעד ךימ יז טָאה קיניטרַאמ ףיוא

 טָאה ,ןיוש טסייוו ריא יו .רימ רַאפ ןגרָאז ךיז לָאז סע רעוו ערעדנַא

 ,רעדנעלגנע ןַא רַאפ טַאהעג-הנותח רעטסעװש ערעטלע סרעטומ ןיימ
 יָאד לודניא ןטנעָאנ םעד ףיוא רָאטַאטנַאלּפדָאַאקַאק רענעסעזעגנייא ןַא

 רָאנ ...טַארָאטקעטַארּפ סדנַאלגנע וצ טרעהעג רעטצעל רעד .קינימ
 .עגָאגַאניס ןיא יו ױזַא טקנוּפ ,טינ ךיא ייג רעטסיולק ןשיסקַאזדָאלגנַא ןיא
 רעסייו רעד וצ :רעהעג ךיא עסַאר רעכלעוו וצ טינ ךיוא סייוו ךיא

 ...רעצרַאװש רעד וצ רעדָא

 ןירג ךעלניורב טייז ריא ,עביל ןיימ ,ץרַאװש טינ טייז ריא ---
 רימ סָאװ .לָאמ ךיא סָאװ *טכַאנ ענירג, ןיימ יו .עווילא עקיטייצ ַא יו

 ...ןעמַאזוצ עדייב ןלָאמ

 ...ןעמַאזוצ עדייב ןלָאמ רימ סָאװ ---

 ,הדגה עטלַא יד טגײלעגּפָא ןוא טגָאזעג

 טדנעװעג ןעוועג ןענייז ןגיוא ענייז .טרעלקרַאפ ןסעזעג זיא ןירב
 טָאה סָאד .,ןיײלַא ךיז ןיא סעּפע רָאנ ,טכירעג ךיז טָאה יז יו ,ריא וצ טינ
 ,קידנכַאל טשרמולכ ,טָאה יז םערָאװ .ןסָארדרַאפ ,סיוא טזייוו ,ריא
 :ןבעגעגיגָאז ַא טשױטנַא ןתמא רעד ןיא ןוא

 -מָאנ שינַאכעמ יז טָאה

 ,םרעקערק (*
 .תוצמ (**
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 ...ןעמַאזוצ עדייב ןלָאמ *?רימ, סָאװ "טכַאנ רענירג, רעד ןופ טינ ,ריא ןופ רָאג טכַארט ריא ,ךַא ---
 .. .טײרטשעצ ןיב ךיא .טקידלושטנַא ? ריא טכַארט ןעמעוו ןופ --- ,ןענַאטשעגּפױא ןוא ןבעגעגיּפַאכ ַא ךיז רע טָאה --- ,ָאי ,ָאי ---
 ןעּפול --- .ּפָא גנולצולּפ יז טדיינש -- ! ןייג ןיוש זומ ךיא --

 ...רימ ףיוא טרַאװ
 ,ןגרָאמ ,ָאזלַא ---

 ,טליוו ריא ביוא ---
 .שנַאלָאס עביל ,ןעשטומ טינ ןיוש ךייא ךיא לעװ גנַאל ,אנ --

 ,לָאמ ייווצ ךָאנ רשפא
 . טנָאמרעד ךיז יז טָאה טנַאה ןיא עקמַאילק יד קידנטלַאה ןיוש ,ריא ףיוא טרַאװ רעצעמע ןעוו ,ךיז-טלייא סָאװ ענייא יװ טינ יז טָאה ךיז ןָאטעגנָא ,ןדנואוושרַאפ גנולצולּפ זיא טייקיטפַאהבעל ריא
 םענייש ןרַאפ ,(-"רטעמ רעש, ,ןעקנַאד ךייא ןסעגרַאפ --

 ,..ןליוו רעטוג רעייא זיא ךַאזטּפױה יד .סיוא טינ טכַאמ סע רָאנ ,עיידיא יד ןבעגעג ןעּפול ךייא טָאה סָאד זַא ,ךיא סייוו ןעמולב יד ןופ לַאװסױא םעד טױל .טקישעגוצ רימ טָאה ריא סָאװ טעקוב
 רעמ ןעוועג זיא ,ןײגקעװַא םייב ,קורדסיוא ריא ןוא רעטרעוו עכעלטע עריא ןיא זַא ,טּפַאכעג ןירב ךיז טָאה קעװַא זיא יז ןעו טשרע

 ,קנַאד יו ,עינָאריא

 לטמיּפַאק רעטכא

 דליב סָאד טקידנעראפ

4 

 ןעוועג סָאד זיא ,עטכישעג סשנַאלָאס ךָאנ ,רעטעּפש געט רָאּפ ַא
 "רעד ,ךיז ןּפַאכפיוא םייב ,טָאה ןירב ןעוו ,ןגרָאמירפ רעקידלפענ רענעי
 ןייז רעביא ענטומ טכיול עילעטַא רעד ןופ רעטצנעפ-ךַאד סָאד זַא ,ןעז
 -עייו ַא טָאה טסברַאה רעד ...עמלעב עקיזיר ַא יװ ּפָאק ןטלדוּפעצ
 טימ ןעגנַאגעגכרוד זיא לטלעק עטשרע סָאד ,זירַאּפ רעביא ןבעגעג
 -מורַא סָאד ,ןעײרעליּפש יד ,רעמוז רעד קעװַא : ןקור ןכרוד רעטיצ ַא

 .רעטסוומ רעּביל (*
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 ,גנונעקרענָא רַאפ ,ץנעטסיזקע רעד רַאפ ףמַאק טליג טציא ,ןרעטַאלּפ

 -עגפיוא ןַא טימ ...טָאטש רעקישיור רעד ןיא ליצ ןטמיטשַאב ַא רַאפ

 זיא ,ןביוהעגפיוא םיא טלָאװ עילַאװכ ַא יו טקנוּפ ,עיגרענע רעטזיורב

 זיא ןוא רעגעלעג ןטיירב ןטמערַאװעגסיױא ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא רע

 | | .ןַארק-רעסַאװ םוצ ןפָאלעג

 עכעלרעניא ןַא .ןפָאלשעג טכעלש טכַאנ ענעגנַאגרַאפ יד זיא ןירב

 ךיז טָאה רע .טלעווקעג םיא טָאה ,טינ ןעמָאנ ןייק טָאה סָאװ ,גנונַאּפש

 .ןקידנערַאפ ןופ גנונַאּפש יד זיא סָאד זַא ,ןסױטשעגנָא רָאלקמוא רָאנ

 ןוא ןײלַא ךיז ןעמַאזקע ןבעגּפָא רַאפ יװ ,גנונַאּפש ַא זיא'ס .קרעװ ַא

 טיירדעג טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש זיב ךיז טָאה רע .טלעוו רעצנַאג רעד

 -ירטקעלע סָאד טיירדעגפיוא ,ךעלּפערט יד ןפָאלעגּפָארַא ,רעגעלעג ןפיוא

 טלַאה רע סָאװ ,?טכַאנ רענירג; ןייז ףיוא קוק ַא טּפַאכעג ןוא טכיל עש

 סעּפע ...טינ טקידנערַאפ ןוא ןקידנערַאפ ןיא טייצ עסיוועג ַא ןיוש

 .טײדַאב סָאד סָאװ ןּפַאכ טינ ךיז ןָאק רע ןוא ןטרָאד טלעפ

 ,טעב ןופ ךיז ןָאטעג-סיר ַא רעדיוו ןוא ךיז טגיילעג רעדיוװ ןוא

 ןרעביא ענרַאב עשירטקעלע עטסערג יד ,רונש ןפיוא ,ןגױצעגּפָארַא

 ןטלָאמַאב םעד טלעטשעגקעװַא ,טכיל ןלעה ןרעטנוא ,ןוא טערבלָאמ

 ןּפַאטרעד וצ ידכ ,"וויטקעיבָא; סע ןעז וצ ידכ ,ּפָארַא-ּפָאק טנווייל

 טגיואוועג טַאהעג ךיז טָאה גיוא סָאד ןכלעוו וצ ,רעלעפ ןטסנעלק םעד

 רע טָאה ,ױזַא םיא טלעווק .סָאװ ,רעלעפ םעד ,דנַאטשוצ ןלַאמרָאנ ןיא

 ףענופעג טינ רעבָא

 טָאה ,גָאטרַאפ טּפַאכעגמורַא םיא טָאה סָאװ למירד ןרעטיש םעניא

 -ַאב עטרעמולשעגנייא סָאד .טרירעגנָא טנַאה עמיײהעג ַא סעּפע םיא

 סָאד טליפרעד גנולצולּפ טָאה רע ןוא ,ןעועג סָאד זיא ןייזטסואוו

 : טכוז רע סָאװ

 סעיניל עטרַאה ליפוצ ָאד ןענייז סע ...!טלעפ טייקטכייל יד ---

 .יירָאװ ןוא םולח ןשיװצ גנַאגרעביא קיניײוװ ,דליב ןיא

 יד טימ קידנעלטניּפ ןוא ךעטנַאה ןקידסערכָאמ ןטימ ךיז קידנשיוו

 פָאק ןרעביא ןפיול ןזָאלעג טָאה רע סָאװ ,רעסַאװ ןטלַאק ןופ ןגיוא

 ןפָאלעגוצ ,טייקירעגיינ רעטשירפרעד ַא טימ ,טציא רע זיא ,םינּפ ןוא

 לָאמעלַא זיא ,ןייז טינ לָאז יז יורג יו ,טײקיטכיל-גָאט יד .דליב ןייז וצ

 "עג רעד יװ זיא'ס .טכיל עכעלטסניק סָאד יו ,רעטכיר רערעסעב רעד

 .ףיוא ךיז טּפַאכ ןעמ ןעוו ןײרַא טקוק ןעמ ןכלעוו ןיא ,לגיּפש רענעפילש

 .ןקעלפ עטרעדוּפרַאפ עלַא ,סױרַא ןטערט ןשטיינק עטעלגעגסיוא עלַא

 ...לָארטנָאק עקידנגרָאמירפ עקיזָאד יד טוג רעייז ןענָאק ןעיורפ

 יא רעד :גנוגייצרעביא ןרָאװעג טציא זיא טכַאדרַאפ סנירב ןופ
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 ,טכַאנ יד טריזילָאבמסיס סָאװ ,רוגיפ רעלעקנוט רעד ןשיוװצ גנַאגרעב
 םעד ןשיווצ ןרוטנָאק יד .ךַאװש וצ ןעוועג זיא ,אפוג טכַאנ רעד ןוא
 ןפרַאד ןוא .ףרַאש וצ --- סנטָאש עקיטפַאהבייל-טינ יד ןוא ףוג םענייש
 -הנבל ,רעסַאװ ,למיה ןופ בעוועג ןייא ,סנייא ןייז טפרַאדעג סָאד טָאה

 טינ ןילַא .רָאפ ךיז טימ טלעטש שנַאלָאס סָאװ ,לָאבמיס ןוא ןייש

 ,ךיוא טציא זיב ןָאטעג ןיוש סָאד רע טָאה ,ןובשח ןייק ךיז קידנבעגּפא

 ףעילער-רעּפרעק ןשיווצ ןצענערג יד ןכַאמ-וצ:ךייוו טימַאב ךיז טָאה רע
 טָאה ןבעגעגנייא ןצנַאגניא רָאנ .סנטָאש-גרעב עכעלנירג ,עכַאלפ יד ןוא
 | ,טינ סָאד םיא ךיז

 םיא טָאה ןגױא עטשירפרעד טימ דליב סָאד טציא קידנטכַארטַאב

 ןביוהוצפיוא טכייל ױזַא זיא סע זַא ,קנַאדעג םעד ןפָארטעג ץילב ַא יו

 ףרַאד ערַאּפ-טכַאנ יד .טכַאנ רעד ןוא לָאבמיס ןשיװצ לּפענ ןטכייל ַא
 ןופ גנַאגרעביא םעד ןרעיילשרַאפ ןוא ערעזָא רעפיט רעד ןופ ןעמוק

 סָאװ טייקסיז ַא יוװ ,ערַאּפ יד ןייז ףרַאד טכייל ןוא .טפול ןוא ףעילער

 ןיא .ןרעטיצ סָאװ ,סעיצַארביװץיה יו ;רעסַאװ ןיא ךיז טצלעמש
 ןופ ןעלקניו עטמערַאװעגרעביא םורַא ,ןטפול רעד-ךיא גָאט ןסייה ַא
 : ...ןציּפש-גרעב םורַא ןוא רעזייה

 ,לַאפגייא םעד טָא ןופ טּפַאכעגמורַא םיא טָאה .דיירפ עשידניק ַא
 ,טַאלַאכ-טעברַא םעד ןָאטנָא ןסעגרַאפ ,קיטשירפ ףיוא ןסעגרַאפ טָאה רע
 לזניּפ ןטימ ןוא קוק ןטימ ןטסָאמעג ,טנווייל םורַא טעידַאּפעגמורַא רָאנ

 זיא שנַאלָאס ןעוו ןוא .לעדָאמ ןייז ףיוא טרַאװעג קידלודעגמוא ןוא

 יד ףיוא לכיימש רעדנוזַאב ריא טימ ,ןּפַאלקנָא רעדנוזַאב ריא טימ ןײרַא
 טגעה עריא ףיוא ץנַאלג-ןווילָא ןכעלנירג ןטימ ןוא ןּפיל עטברַאפעג-טיור
 -זיב יו ,יז ןסירגַאב וצ ךעלפעה טָאטשנָא ,ןירב דיוד טָאה ,ןרעטש ןוא

 | : ריא ףיוא ןעיירש ןעמונעג יו טוג ױזַא ,רעהַא
 ...אפ יענערטענ ! ךיז ןָאטסיױא ,ךיז ןָאטסױא ! רעכיג ,רעכיג ---

 ! טינ טעשטומַאלַאב :טסייה סָאד
 עריא ןשיװצ טגיילעג ךיז טָאה טייקנדירפוצמוא ןופ לשטיינק ַא

 טינ סָאד טָאה ןירב רעבָא ."אבה ךורב; ַאזַא ןופ ןעמערב ענעגיובעג
 ןיא ןוא ךיז ןיא ןעוועג רע זיא ןָאטרַאפ ןוא טשוחרַאפ ױזַא .טקרעמַאב
 ,ןטכיררַאפ טייג רע סָאװ דליב ןייז

 עשטרוב ַא ךעלבָארג רעדיוװ רע טָאה -- !טינ טעשטומַאלַאב ---

 -מָאק ןעװעזָאר םענעדייז ריא ןעיצסיוא ןעמונעג טָאה יז ןעוו ,ןָאטעג
 | ,ןָאזעניב

 טָאה יז רָאנ ,ךיזױקידיײלַאב וצ העדב טַאהעג ןיוש טָאה שנַאלָאס
 יד יז טָאה רע דלודטגמוא ןקידרעטיצ ַא רַאפ סָאװ טימ טנַאמרעד ךיז
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 רע טפַאשנדיײל רעשירעלטסניק ַא רַאפ סָאװ טימ ,ןלָאמעג געט עטצעל

 טסַאּפעגנײרַא ןוא סעיניל עריא ןופ ןטייקנייפ עלַא טכוזעגסיוא טָאה

 םוטש רָאנ רַאפרעד יז טָאה .טנווייל ןפיוא רוגיפ-רעקיטכַאנ ריא ןיא

 םורַא טונימ ייווצ ןיא .טגלָאפעג ןוא ןָאטעג-לכיימש ַא קיטומטוג ןוא

 "רעטומ .,טכיל-ןגרָאמירפ ןקידלּפענ ןרעטנוא ןענַאטשעג ןיוש יז זיא

 "רעביא ,דייז רעטוג ַא יװ ,ךיז טָאה טיוה עלעקנוט ריא ןוא ,טעקַאנ

 ןַא .ןירגױוװילֶא ןיא ןיורב ןופ ןצנַאלג עכעלריטַאנ עריא ןיא ןסָאגעג

 יד יװ ,סױש'םי ןופ טינ ,סױרַא טשרעקָא זיא סָאװ סונעוו עשיטָאזקע

 עסײװ ןופ ןוא ןבעוועג עװעזָאר ענעדייז ןופ רָאנ ,טלייצרעד עדנעגעל

 קידנעלכיימש ,ןפרָאװעגּפָארַא ךייוו ױזַא ךיז ןופ טָאה יז סָאװ ,סעוועשזורק

 .טרַאצ ןוא קיטּפַאז ,קיביגכָאנ ןוא

 ןעװעג טציא זיא ןירב יװ ,עיידיא ןייז ןיא טעװַאהרַאפ רעבָא

 "רַאפ ַא טימ ,.טקנעשעג טינ לכיימש ןרַאבקנַאד ןייק וליפַא ריא רע טָאה

 ןפיילש יד רעביא ענירּפושט רעטלטַאּפעצ ַא טימ ,ןרעטש ןטשטיינק

 ןוא .טקוקעגנָא עלייוו ַא יז רע טָאה ,היח ַא ןופ ןגיוא עפרַאש טימ ןוא

 ןוא קידנעשטרוב טרעטשינעג ,ןפָאלעג ,ןעגנורּפשעגפיוא רע זיא דלַאב

 יקירוצ ,טכוז רע סָאװ ןעניפעג טיג טזָאלרעד רעכלעוו ,ןצעמע קידנטליש

 יװ טכייל ,בעוועג-לויט ןקיטכיזכרוד ןפיוה ַא טימ דלַאב רע זיא ןעמוקעג

 טריּפַארדרַאפ רע טָאה טימרעד ,לּפענ-טנװָא ןַא יו ךעליורג ןוא זַאג

 יַאנ סשנַאלָאס סָאװ טימרעד ןליּפַא ךיז קידנענעכער טינ ,לעדָאמ ןייז

 ןטימ גנורירַאב רעקידלציק ַאזַא ןופ טרעטיצעגפיוא טָאה טייקטעק

 .ןגױצעגנעמַאזוצ קידנליװ-טינ ךיז ןבָאה סעציילפ עלעקנוט עריא ,ףָאטש

 .ןבעגעג-לגנעלש ַא ךיז ןבָאה סמערָא יד
| 

 --- .ןעירשעגנָא רעדיוו ריא ףיוא רע טָאה -- (*! ַאּפ עשזוב ענ ---

 !ַאּפ עשזוב ענ

 ,טגלָאפעג רעדיוו טָאה יז ןוא

 ױרג ןוא סייוו ערטילאּפ ןייז ףיוא טשימעג קידרעביפ טָאה רע

 ןוא ,גנוריטַאש עקיטיינ יד ןעמוקַאבוצסױרַא ידכ ,ןירג ןּפָארט ַא טימ

 יֿפױא םעד ןופ ןדלַאפ-טנורג עטשרע יד טנווייל ןפיוא ןגייל ןעמונעג

 ףוג םעד טרעיײלשעג טימרעד טָאה רע .לּפענ ןקיטכַאנ ןקידנעייטש

 -ַאזוצ לָאז ערַאּפ עיורג-ךעלנירג יד זַא ,ױזַא דליב ןפיוא לעדָאמ ןייז ןופ

 יד טימ ןוא ערעזָא ןופ רעסַאװ ןטימ ,רוגיפ-טכַאנ עטעקַאנ יד ןבעוונעמ

 רענעדלָאג רעד וליּפַא .ןציּפש-גרעב יד רעביא ךעלדנקלָאװ ענעטכױלַאב

 !טינ ךיז טריד | 0 88
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 רָאה יד ןיא עמעדַאיד ַא יו טרעמיש רעכלעוו ,"רעב םעניילק, ןופ ץיירק
 .לָאואװ ַא טימ יװ ןרָאװעג טלּפענרַאפ זיא ,"טכַאנ רענירג, ןייז ןופ

 זיא דלודעגמוא סנירב ,ןגיוצרַאפ לָאמ סָאד ךיז טָאה סנַאעס רעד
 ךיז ןבָאה ,לעדָאמ ןייז ייב יו ױזַא רעלָאמ םייב ,ןוורענ יד .ןסקַאװעג
 רענייא ןרָאפ יז ןוא סע טצַאלּפ טָא ,טָא .סענורטס יו ןגיוצעגנָא
 | ,..ןײרַא רָאה יד ןיא ןטייווצ םעד

 וצ זיב ןעגנַאגרעד ןענייז טייקדימ ןוא גנונַאּפש סנדייב ןעוו רָאנ
 ןוא .ןרעו רעכייוו ןעמונעג טכיזעג סנירב טָאה ,דַארג ןטסכעה רעייז
 לסיב ַא ןטעבעג קילב ןטימ ,ןבעגעג"לכיימש א ךַאװש טָאה שנַאלָאס
 ,ןגוא עדייב ןסירעגפיוא רע טָאה רעטעכושטעגסיוא ןַא יוװ ,דיילטימ
 ,ןוא יז טצעזעגקעװַא ,םערָא ןעיירפ ןייז טימ יז ןעמונעגמורַא ,ןפָאלעגוצ
 ןצנַאג םעד טיירדעגמוא ,סופ ןייא טימ ןוא טנַאה רעיירפ רעד טימ
 .ןגעקַא-ריא דליב ןטימ טערבלָאמ

 ןעלּפַאצרַאװש עטערומשזרַאפ-בלַאה ,ענערָאװעג-דימ עריא טָאה יז
 ןעגנַאגעגּפָארַא ןעוועג טלָאװ רעביוצ רעיינ ַא יװ סעּפע .טביולגעג טינ
 ןופ ןעוועג טנַאקַאב טוג ױזַא ריא זיא רעכלעוו ,טנווייל ןצנַאג ןרעביא
 זיא טכַאנ רעד ןופ רוגיפ עשילָאבמיס יד .ןסנַאעס עקירעהַא-זיב עלַא
 טימ ,םורֲא ןקיגרעב ןצנַאג םעד טימ טבעוװעגנעמַאזוצ ןעוועג טציא
 -חגבל עטרעילשרַאפ יד ןָא ךיז טבױה ואוו ...רעסַאװ ןוא למיה
 -טכַאנ רעד ןופ רעמיש רעכעלנירג רעד ךיז טקידנע ואוו ןוא גנוטכױלַאב
 ןביוה ואוו ןוא סנטָאש עשילרעטסיוא יד סיוא ךיז ןזָאל ואוו ? רוגיפ

 זיא רשפא ? טײקטעקַאנ סיורפ רעד ןופ סעיניל ענעגיובעג יד ןָא ךיז
 ןַא ןיא טלקיוװעגנייא טייהנייש רעלעקנוט רעד ןופ בייל עצנַאג סָאד
 טגײטש סָאװ ערַאּפ יד סָאד זיא רשפא ןוא ,בעװעגדַאג ןשילַאטנעירָא
 ןופ תויח ריא רוגיפ-טכַאנ יד טמוקַאב רשפא ? ערעזָא רעפיט רעד ןופ
 רטצנַאג רעד :טרעקרַאפ רשפא ןוא ,רעסַאװ ןוא סנטָאש ןוא גרעב יד
 עסיורג יד ןוא ? ףוג ןשיטָאזקע םעד טָא ןופ טייקנייש ןייז טיצ שזַאזייּפ
 עלופסינמייהעג ענייז טימ זיירקיגרעב םעגיא ָאד טשרעה סע סָאװ ,ור
 רעד ןופ ,טכיזעג ריא ןופ רשפא טמַאטש ,ןעגנורירעמיש ןוא סנטָאש
 ,סױא טקירד ףוג רעלעקנוט רעצנַאג רעד סָאװ ,טײקנזָאלעגּפָא רעסיז
 . ..ןגיוא עקידנטכיול-ןירג עריא ןופ

 טימ ןקיטעזנָא ךיז טעװ שנַאלָאס זיב טרַאװרעד טינ ךיז טָאה ןירב
 ריא ייב טָאה רע סָאװ ןבעל ןעמייהעג םעד טימ ,דליב םענעגייא ריא
 .טכַאנ ןופ ליּפש םעד ןיא טבעװעגנײרַא שירעלטסניק ןוא ןעמונעג
 רע טָאה ,טכַאלש רענענואוועג ַא ךָאנ ,רענלעז רעדימ ַא יװ ,ןברַאפ
 ןעמונעג ןוא ןגיוצעגסיוא ,עריטלַאּפ ןוא ןעלזניּפ ענייז ןבעגעג-גייל ַא
 : סמערָא עדייב ןכערב
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 | . ! ףוא ---

 .ָאכע ןַא יו טרעפטנעעגּפָא ןײלַא ךיז רע טָאה -- ,.! ףואדוא ---

 סָאד --- ,טנַאװ ןבעל עּפַאנַאק רעצרוק ןייז ףיוא ךיז ןבעגעג-גייל ַא ןוא

 ,רָארופ ַא ןכַאמ טעוװ סע רעדָא ..! ןייז סָאד טעװ דליב ַא ...ןייז טעוו

 | | .יי ןכַאלסױא סָאד טעװ ןעמ רעדָא

 -עג-בלַאה .ןגױא ענעסָאלשעג טימ ,רע טָאה רעטרעוו עטצעל יד

 טייקיטליגכיילג ןייז ןופ טשױטנַא ,שנַאלָאס ןוא .ןײלַא ךיז וצ טלמרומ

 -פַאהנסיװעג ױזַא ,טנידעג יירט ױזַא רעהַאזיב םיא טָאה עכלעוו ,רעד וצ

 רע .ןָאטנָא ןעמונעג ךיג ךיז טָאה ,טעברַא רעד ןיא ןפלָאהעגסױרַא קיט

 "נורטַאב ....ןרוכיש ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג טציא ריא ףיוא טָאה

 םורַא טינ םענייק רעמ טעז רע .טעברַא רענעגנולעג ןייז ןופ רע זיא ןעק

 ,ןדניװשרַאפ ןצנַאגניא טציא זיא רעסעב עז טינ םענייק ליוו ןוא ךיז

 | | | .ןײלַא םענייא םיא ןזָאלרעביא

 טרעהרעד טָאה רע ןעוװ ,ןגיוא עדימ יד טכַאמעגפיוא טָאה ןירב

 | | .ךעלכיש ענענָאטעגנָא סשנַאלָאס ןופ ןּפַאלק סָאד

 "ַאב ַא ןופ טייקיטליגכיילג רעבלעזרעד טימ רע טכַאמ -- ,ָא --

 | ? ןיוש טייג ריא --- ,םענעקנורט

 ןבעגעגיביוה ַא רעווש ךיז רע טָאה .טרעפטנעעג טינרָאג טָאה יז

 ןייז וצ סיפ יד טּפעלשעגוצ ,ןגיוא יד ךיז קידנבייר ןוא רעגעלעג ןייז ןופ

 ןטיירגעגוצ םעד דָאלפוש ַא ןופ ןעמונעגסױרַא ,דָאמָאק-קיטסור ןטלַא

 ריא ןוא קיטש-קנַארפ-טנזיוט םענעסָאלשעגנײא םעד טימ טרעװנָאק

 : טגנַאלרעד
 י

 .. !שנַאלָאס ,טקידלושטנַא ---

 רָאּפ ַא טלעטשעגנָא םיא ףיוא יז טָאה -- ! סָאד זיא סָאװ ---

 ? ווירביײזישּפָא ןַא --- ןגיוא ענירג עקידנכַאל-ךעלזייב

 ..* ױזַא טַאלג רָאנ --- ,ןגעלרַאפ רע טכַאמ --- ,ןיינ ---

 "טינ ַא יװ ,רעגניפ ייווצ טימ ןעמונעגוצ טרעװנָאק םעד טָאה יז

 גנונעפע עטּפעלקעגוצ-בלַאה יד ןסירעגפיוא ױזַא טקנוּפ ,ךַאז ענייר רעייז

 - ויא ,עיצַאנגיסַא יד ןעזרעד .טקוקעגנײרַא ,גיוא ןייא טימ ,שינָאריא ןוא

 "טיר סָאד טסייה עקיטיוה-סייוו ייב ,טכיזעג ןיא ןרָאװעג-לקנוט יז

 ןטימ טרעװנַאק םעד טגײלעגּפָא ,טגָאזעג טינרָאג טָאה יז ...ןרָאװעג

 עצרַאװש ענעסַאלטַא ריא ןעלּפענק ןעמונעג רעכיג ךָאנ ןוא רַארָאנָאה

 .עזולב
: 

 "רַאֿפ ןעמונעג ךיז רע טָאה ,ןדירפוצ טינ זיא יז זַא קידנקרעמַאב

 : ןרעפטנע
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 וצ טלעג טימ טינ זיא ןפלעהטימ ךעלטניירפ רעייא ,סיוועג ---
 | --- רעבָא ,ןלָאצַאב

 : ןגָאלשעגרעביא םיא טָאה יז
 ...ןָאטעג סָאד ךיא בָאה םעד בילוצ טינ ! טלעג סָאװ ,ךַא ---
 רעדיוו ןוא רעוא םעד ייברַאפ ןזָאלעגכרוד גנונָאטַאב ריא טָאה רע

 ; ךיז טרעפטנערַאפ

 ,רימ טביולג רָאנ .ןעמַאזוצ ןקיטשירפ ,ןטײלגַאב ךייא טפרַאדעג ---
 םיױק יײטש ךיא .ןפָאלשעג טינ טכַאנ עצנַאג ַא ןיב ךיא ! שנַאלָאס
 ,.. סיפ יד ףיוא

 ,טבױלרעד ךעלפעה םיא יז טָאה ..! ךיז טגייל ,ךיז טגייל ---
 ןוא שיזיפ טּפעשעגסױא .לגניילוש ַא יװ טגלָאפעג טָאה רע

 שנַאלָאס ןיב ךיז קידנטרַאװרעד טינ ,וא .ןעועג רע זיא קיטסיײג
 ףיוא ןגיוצעגסיוא רעדיו ךיז רֹע טָאה ,טעלַאוט ריא ןקידנערַאפ טעוו
 ןוא םירבא עלַא ןיא טייקרעווש ענעיילב ַא קידנליפרעד ,עּפַאנַאק רעד
 ,ןלייט ייווצ ןיא טלייטעצ ךיז טָאה שנַאלָאס ...ּפָאק ןיא טײקטסוּפ ַא
 ךיז טָאה ,ּפָאק םענייש ןפיוא ףױרַא טצעז יז סָאװ ,עלעטיה ריא ןוא
 יװ ,רעסַאװ ןיא ןעלגיּפשּפָא ןַא יו ןרָאװעג ןעמואוושעצ ןוא טלקערבעצ
 טשרעקָא טָאה רע סָאװ ,ערעזָאגרעב רעד ןיא סיפ עטעקַאנ עריא
 ...טקידנערַאפ

 -לכיימש ַא ךַאװש טַאהעג-חוכ ךָאנ רע טָאה --- ,טקידלושטנַא ---
 | ,ןָאט-וצ

 -- לושטנַא ,טקידלושטנַא ,טקידלשטנַא טייז ריא ---
 ,טלּפירטעצ ןוא טלּפָאטעצ ךיז טָאה רעפטנע רעשינָאקַאל ריא ךיוא

 ןוא .ּפָאק ןצרַאװש ריא ףיוא דנַאב ןסייוו ןטימ עלעטיה ריא יװ ױזַא
 -יירד ריא טימ ןגָאז וצ טניימ יז סָאװ ןפירגַאב טָאה רע רעדייא ךָאנ
 ,לּפענ ןכעלנירג ןבלעז םעד ןיא ןעגנַאגעצ שנַאלָאס זיא ,טרָאװ ןקיכַאפ
 ןפיוא בייל ןלעקנוט ריא טלקיװעגמורַא טשרעקָא טָאה רע ןכלעוו טימ
 תעשב ,ןעמונרַאפ רעמ טינ רע טָאה ריט ןופ ּפַאלק םעד וליּפַא ,דליב
 .עילעטַא ןופ סױרַא זיא שנַאלָאס

2 

 רעטצנעפ-ךַאד ןטשרעביוא םעד ןיא ןעוו ,ךיז רע טָאה טּפַאכעגפיוא
 טינ ,טנעמָאמ ןטשרע םעד ןיא ,ןוא ,ךעלרעטצניפ ןעוועג ןיוש זיא
 .טכַאגרַאפ יצ ,גָאטרַאפ זיא סע יצ .טלעוו רעד ףיוא זיא רע ואוו טסואוועג
 ,טַאלַאכ-טעברַא םענעטנווייל םעד טּפַאטעגנָא ךיז ףיוא טָאה רע ןעוו רָאנ
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 טלמערדעגנייא טָאה רע זַא ,טכַאנרַאפ זיא סע זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה

 ,גָאט-טסברַאה ַא ןפָאלשעגּפָא ןוא עלייוו ַא ףיוא

 ױזַא ןפָאלשוצנייא ןפָארטעג לָאמניײא טינ ןיוש טָאה ןענירב דוד

 טּפעשעגסױא ןוא טרעטַאמעגרעביא ןעוועג זיא טסיײג ןייז ןעוו ,רעווש

 םיא טימ זיא םיא ןזָאלרַאפ סַאינָאס ךָאנ ךיוא .גנונַאּפש רעסיורג ַא ךָאנ

 ּפָא ךיז ןזָאל ,ןפָאלשנייא ַאזַא רַאפ ,ןוורענ יד . ..ךַאז עכעלנע ןַא ןעשעג

 ןיא ןײרַא טלַאפ ןעמ ןוא ןעקנעד וצ ּפָא ךיז טגָאז ּפָאק רעד ,סענורטס יו

 קיטש ַאזַא רעבָא .עסַאמ רעמערַאװ רעקיכוּפ ַא ןיא יו ,טייקנסעגרַאפ ַא

 ןופ רוּפש ַא ןָא ,דנַאנַאכָאנ העש סקעז יװ רעמ ןופ ,ףָאלש רעקיגָאטיײב

 "נוט ןופ םוהת ַא ןיא יו ,ןפָארטעג ןעוו-ןטלעז םיא טימ טָאה ,תומולח

 .טייצ עצנַאג יד ןגעלעג רע זיא ןטלעוו ייוװצ ןשיווצ טייקנסעגרַאפ רעלעק

 םיא טָאה עילעטַא רעסיורג רעד ןיא טייקליק עקיטסברַאה יד וליפַא

 ,טרַאעג טינ

 יד טקיטעטשַאב טציא םיא ןבָאה טכַאנרַאפ ךעלקריוו זיא'ס זַא

 ןופ יװ .רעפיוקרַאפ-גנוטייצ רעזירַאּפ יד ןופ ןעיירשעגסיוא עשיפיצעּפס

 ,רעטצנעפיךַאד ןייז וצ ןגָארטעג ּפמעט ךיז יז ןבָאה ףױרַא םענורב ןפיט ַא

 :עדרַאזנַאמ רענרעזעלג ןייז וצ ןָאעדָא'ד ץַאלּפ ןופ

 (* ..."!ןַא--ַאשזיסנַארטע'ל !ןַאשזיסנַארטע'ל, ---

 לפעלש ןשיגרַאטעל ייז ךָאנ ןירב ךיז טָאה טורעגסיוא קירעביא

 ןיא ןענַאטשעג למירד רעד ךָאנ זיא טיײהקנַארק עסיז ַא יו .טליפעג טינ

 ךָאנ רע טלָאװ ןגיל .עּפַאנַאק רעד וצ םיא ןדנובעגוצ ןוא רעדילג עלַא

 ,םיא ןבעל ןציז לָאז עטבילעג ַא רעדָא עמַאמ ַא ןוא ,ױזַא טפרַאדעג

 ןימ ,גיל; :רָאה יד רעביא ןטעלג ןוא םעטָא ריא טימ םיא ןעמערַאוװ

 עקַאט טגעלפ ַאינָאס *...טנידרַאפ ורּפָא ןייד טסָאה .טינ ךיז לייא ,דגיק

 ,טבילרַאפ ןעוועג ךָאנ זיא יז ןעוו ,םיא וצ טעשטּפעשעג ױזַא .ֹוזַא ןָאט

 ןיא ןוא טפגוקוצ ןייז ןיא ,םיא ןיא טבױלגעג ךָאנ טָאה יז ןעוו

 ...ןעמַאזוצ םיא טימ ,רעריא

 עגיזָאד יד ןבעגעגסיב ַא םיא טָאה גנַאלש עטעיַאטרַאפ ַא יװ

 ןביולג"טינ סַאינָאס .רעגעלעג ןופ ןעגנורּפשעגפיוא זיא רע .גנורענירעד

 .י.רעירפ םישדח ךס ַא רַאפ ןופ ןבעגעגרעביא םיא ךיז טָאה םיא ןיא

 גנולצולּפ םיא טָאה ,קערש טימ ךיז טצענערג סָאװ ,טייקיאורמוא ןַא

 ?םולח ַא יו רעמ טינ דליב עטקידנערַאפ סָאד זיא רעמָאט טּפַאכעגמורַא

 סָאד ...טרעװ טינרָאג זיא ןײלַא ךיז טימ טייקנדירפוצ עקיטנייה ןייז

 ןלעטש ענעזָאלעגכרוד ןוא עכַאװש .טעברַא רעד ןטימניא ךָאנ זיא דליב

 .גנוטיוצ-טנווָא רעזירַאּפ ַא ןופ ןעמָאנ ַא (*

10 



 -רַאפ שירָאזיװָארּפ רָאנ יז טָאה רע .,ןליפסיוא ייז לָאז רע ךָאנ ןטרַאװ
 ...ןתמא רעד ןיא ...ןתמא רעד ןיא רעבָא .ברַאפ טימ טעּפַאיל

 ןשירטקעלע םעד רעטצניפ רעד ןיא טכוזעגּפָא קידרעביפ טָאה רע
 רענרעזעלג רעסיורג רעד ןופ טכיל סָאד ,ּפמָאל ןסיורג ןופ טקַאטנָאק
 רע זיא טייהרעדנילב טעמכ .ץילב ַא יו טדנעלברַאפ םיא טָאה ענרַאב
 רעד טימ םינּפ םעד ךיזךבעגעג-שיוו ַא ןוא טערבלָאמ םוצ ןפָאלעגוצ
 זיא טבױלעג ...טלטניּפעצ דליוו ךיז ןבָאה ןגיוא יד .טנַאה רעצנַאג

 ,טלָאװעג טָאה רע יװ ױזַא ,טקידנערַאפ ןוא ץנַאג זיא דליב סָאד !טָאג
 רעקידכעליײק-בלַאה רעד ןופ .טמיורטעג גנַאלנכָאװ טָאה רע יװ ױזַא
 ענעטכױלַאב-ןירג ,עקיטכַאנ טימ טלגנירעגמורַא זיא סָאװ ,סױרַא ערעזָא
 רוגיפ עקידנטָאש ַא לּפענ ןטכייל ןטימ ףיוא ךיז טביוה ,ןפעילער-גרַאב
 "רעב רעניילק, רעד ןוא .יורפ רעקידנעלכיימש-ךעלרעדנואוו ַא ןופ
 רעטניה הנבל יד ןוא .רָאה עקיכיור יד ןיא עמעדַאיד עקיציּפש ַא יו טכיול
 ךעלנירג זייוורעטרע טכױלַאב ,ןקלָאװ ַא רעטניה יו ,ףוג םענייש ריא
 ערעזָא עצנַאג יד ןוא ,שזַאזייּפ ןצנַאג םעד טעלָאיפ-יורג זייוורעטרע ןוא
 רעקיטכַאנ רעד ןופ טרעטיצ בייל רעטרַאצ ַא יו ,םיוק-םיוק טרעדיוש
 .... טייקשירפ

 טייקנעמָאקלופ רעד ןיא ןקוקוצניירַא רעפיט ןוא ןעז וצ רעסעב ידכ
 ,ןבילבעג ךָאנ ןענייז עכלעזַא בוא ,ןרעלעפ עטסנעלק יד ןיא יװ ױזַא
 למיה ןטימ ,רױּפַאק דליב עקידנלייא-ריפ סָאד טיירדעגמוא ןירב טָאה
 ,ןיגיניק-טכַאנ רעד ןופ ןגיוא ענירג יד .ףױרַא ערעזָא רעד טימ ןוא ּפָארַא
 זעירעטסימ םיא ןבָאה ,טײקטעקַאנ סשנַאלָאס וצ ךעלנע ױזַא זיא סָאװ
 עוודעמ'םי רעשירַאדנעגעל ַא ןופ ןגיױא .ףױרַאךטנוא ןופ טקוקעגנָא
 טמָארטש סָאװ טייקיטכיל רענדָאמ רעד ייב .ןרָאװעג טציא סָאד ןענייז
 יד זַא ,טקרעמַאב ןירב טציא טָאה ,דליב ןצנַאג ןרעביא סױרַא ייז ןופ
 ,סעיניל ענעכַארבעג ןיא רעסַאװ ןיא ּפָא ךיז ןעלגיּפש עכלעוו ,רעגניפ-סיפ
 טימ ןוא .ערעזָא רעד רעביא סעילַאפ עטכייל יד טימ ץנַאג טינ ןעמיטש
 םעד טסַאפעגנײרַא רע טָאה לזניּפ ןטכייפ-ךָאנ םעד ןופ ץעז עכעלטע
 ,..ןוא רעסַאװ ןקיטכַאנ ןופ גנוגעװַאב רעד ןיא סיפ יד ןופ רעטיצ
 ,טקידנערַאפ ןצנַאגניא --- לָאמ סָאד .טקידנערַאפ

 -ץגּפָא ,טקיאורַאב םיא ןבָאה סעיניל ענייפ ענעבעגעגוצ עכעלטע יד
 .קעװַא זיא טייקדימ יד .קערש ןכעלצולּפ ןייז ןופ ןרוּפש עטצעל יד טשיוו
 טנַאה ןיא לזניּפ םעניד ןטימ .טפרַאשרַאפ ךיז ןבָאה ןרעיוא ןוא ןגיוא יד
 -עגנָא קירעגיינ ןוא ,קירוצ ןוא ןיה לָאמ רָאּפ ַא ןעגנַאגעגכרוד ךיז רע זיא
 ,טרעקעגמוא ,טײקנזעװּפָא רעגנַאל ַא ךָאנ יו ,עילעטַא ענעגייא ןייז טקוק
 טָאה רע סָאװ ,הריד ןייז ןסָאלשעגפיוא ,עזייר רעטייוו ַא ןופ ,ךיז טכַאד
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 ,טלעפ סע סָאװ ואוו ןעזעג ךיילג ןוא ,טנעה עדמערפ ןיא ןזָאלעגרעביא

 ...טלעטשעגנָא ליפוצ זיא'ס ואוו ןוא טקורעגרעביא ָאד טָאה ןעמ סָאװ

 ןייז ןופ טײקנזָאלעגּפָא יד ןעזרעד ךעלטייד ןירב טָאה טציא טשרע

 ןופ ןטשער טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה םיא םורַא .טײקשיטַאבעלַאב רעניילק

 "עג ַא ןוא רעטקידירפַאבמוא ןַא ,טָאה רע ואוו ,ךיק רעשירעלָאמ רעד

 ,דנַאנַאכָאנ ןכָאװ עכעלטע ,ןײלַא ךיז ןטָארבעג ןוא טכָאקעג ,רעטנַאּפש

 -רַאפ ןעזרעד טָאה רע .ךיז טקוקעגמוא טינ ךַאז רעדנַא ןייק ףיוא ןוא

 ; ןברַאפ ענעשַאװעגּפָא טימ ךעלעקטַאמש עטעפ ןוא ןעלזניּפ עטנקירט

 םורק ןענייז ןטנווייל ףיוא ןוא סנגױב-ריּפַאּפ ףיוא ,ןָאטרַאק ףיוא ןציקס

 ;ןלוטש ףיוא טרַאּפשעגנָא ןענַאטשעג ןוא ךעלעקניוו יד ןיא ןעגנַאהעג

 (*עקשזרעיסנָאק יד סָאװ ,ךיקיזַאג רעניילק רעד ןיא םילכ ןוא רעזעלג

 ריא ןעװ ,לָאמ סעדעי םערָאװ ,קירעהעג יװ טמַארעגפיױא טינ טָאה

 יז רע טָאה ,העש עבלַאה ַא יװ רעמ טרעיודעג טָאה ףליה עטלָאצַאב

 ...טַאהעג טינ דלודעג ןייק .ןיײגקעװַא ןטעבעג

 ןײלַא ךיז רע טָאה גנונעדרָאמוא ןופ םַאר רעניישיטינ רעד טָא ןיא

 טליפרעד .םענעריושעג-טינ ַא ,ןטריזַאר-טינ ַא לגיּפש ןיא טקעדטנַא

 עכעלטע ןיוש זַא ,טנָאמרעד ךיז ןוא ןָאצקַאב ַא ןיא גָאטיײװ ןקיכעטש ַא

 לָאמנייק ןוא ןייצ ענייז ןכוזרעטנוא ןזָאל וצ ךיז-טביילק רע יװ ןכָאװ

 ןטסטנעָאנ ןייז ןָא ןסעגרַאפ רע טָאה ױזַא טקנוּפ .... ךיז ןבילקעגסיוא טינ

 "ושט ןוא רעשרָאפ-רוטַאנ ןטלַא םעד טָא --- יקסנַארבַאג לעשימ טניירפ

 ףיוא ; ךיז ןסירעגּפָא ןצנַאגניא עטנַאקַאב ערעדנַא ענייז עלַא ןופ ;קַאד

 .עמַאמ רעטלַא ןייז ןופ ווירב יד ףיוא וליפַא ,טרעפטנעעג טינ ווירב

 ."ןָאעדָא; רעטַאעט ןטסטנעָאנ םעד וליפַא ,טכוזַאב טינ רעטַאעט ןייק

 -יילעגסיוא ,ןגיוזעגסיוא םיא טָאה סנייז קרעו עיינ סָאד ,טוג ןוא ץרוק

 ,טציא זיב יװ רעמ ןוא .ןיטור-סנבעל ןייז ןופ םיא טריפעגּפָארַא ,טקיד

 -פָאה ןייז טליפרעד רע טָאה ,ןזָאלרַאפ םיא טָאה ביייו ןייז ַאינָאס טניז

 ןיא טייקידמותי ןייז ,עילעטַא רעטסוּפ רעד ןיא טײקמַאזנייא עזָאלסגנונ

 רעווש יו טליפרעד טציא רע טָאה רעירפ יו רעמ .טלעוו רעסיורג רעד

 "רעד-ןוא-ןייא ןיא עטסָאבעלַאב ַא ןטערטרַאפ ןוא רעלָאמ ַא ןייז וצ זיא טע

 ןצומש ,ביוטש טימ ןעמעטָא ,גנונעדרָא ןכַאמ ןעמענ רָאנ . . . טייצ רעבלעז

 ,רעטעּפש .טנָאקעג טינ טציא רע טָאה ,טנעה עטברַאפרַאפ ךיוא ױזַא יד

 טצכעלעג טָאה רעּפרעק רעצנַאג ןייז ! ןעז ןעמ טעװ ןגרָאמ .. . רעטעּפש

 "עצ וצ --- טסייג רעד ,טפול עשירפ ךָאנ --- טסורב יד ,טייקרעביוז ךָאנ

 עלַא יד ןופ ךיז ןּפַאכסױרַא רעקידיינש סָאװ ןוא רעכיג סָאװ ,גנואיירטש

 .ןירעפיק-זיוה {*
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 טצעז סע ואוו ,ןברַאפ-ליוא טימ טעדַאשט סע ואוו ,סעטכַאלּפ עטלָאמַאב
 .ןיטנעּפרעט-שַאװ טימ זָאנ ןיא

 .טשירפעגּפָא םיא טָאה רעסַאװ-רעצלעז טימ ןײוװיָאדרָאב זָאלג ַא
 ןוא טלייאעג ,ךיז ןריזַאר טּפַאכעג רע טָאה קנורט ןטנַאקיּפ ןכָאנ ךיילג ןוא

 -רעד סע עיצנַאטסיליצ סעמעוו ,דזעיָאּפ ןיא רעדנזייר ַא יו ,טעװַאהרַאּפ
 ןסָאגעגּפָא ,ןַארק ןרעטנוא ךיז טלעטשעג ךָאנרעד . . .ןיוש ךיז טרעטנענ

 -ץלָאה ןסַאנ ַא טימ ךיז ןבירעגּפָא ןוא רעסַאװ טלַאק-קיזייא טימ ךיז
 סָאד ןעילַאװכ טכַאמעג םיא טָאה סָאד .סיפ יד זיב ּפָאק ןופ לטשרעב
 טינ ןיוש טָאה רע סָאװ לטימ ַא --- ןרעדָא ענעפָאלשרַאפ עלַא ןיא טולב
 ,.טוואורּפעגסיוא לָאמנייא

 .טזױרבעגפיוא םיא ןיא טָאה טנוזעג ןטוג ַא ןופ טייקכעליירפ יד

 רעד ןופ עלעגנַאזעג:שרַאמ ַא ןיא טקירדעגסיוא םיא ייב ךיז טָאה סָאד

 :טַאהעג ביל רעייז טָאה רע סָאװ ,(*ענירַאמ רעשיזיוצנַארפ

 ...! ענירַאמ אל עדידרַאג על עלַאואוו
 ! ענירַאמ רעד ןופ גנוי רעד זיא טָא

 ,קָאר ןעיולב םעד טגָארט ןעמ זַא

 ...קָאז עטלַא ןייק טינ ןעמ זיא

 ,עניכ לקזיב עלישט ןופ ,םוטעמוא

 ,ףלָאװ ןווארב םעד ףיוא ןעמ טמענ
 .ףלָאג רעדעי ערַאװ ַא טכַאמ

 טנַאה ןייא טימ טּפַאטעגנײרַא ,ױזַא קידנעגניז ,טָאה רע ןעוו רעבָא

 ןָאטוצרעביא רעטינרַאג ןקיסַאּפ ַא קידנכוז ,רעמלַא ןרעטצניפ ןלָאמש ןיא

 ,טיױה קידיײל ַא סעּפע ןָא ןסױטשעגנָא ,טייהרעדנילב ,ךיז רע טָאה ,ךיז

 -ַאּפש רעכיוה ןופ טָארטש רעשירטקעלע ןַא יו ןוא ... .קידייז ןוא ךייוו

 ןבילבעג זיא רע .רעגניפ עכעלטכייפ יד ןיא ןבעגעג-ץעז ַא םיא טלָאװ גנונ

 עלעגנַאזעג ךעליירפ סָאד .רעטרַאטשרַאפ ַא ,רעטרעטישרעד ַא ןייטש

 ,ודלַאה ןיא ןרָאװעג טמוטשרַאפ םיא זיא

 -רַאפ לקגיװ-רעמלַא ןַא ןיא ,ןיילק ןדייז ַא סַאינָאס ןעוועג זיא סָאד

 עגּפָא עריא ןופ סנייא ,לכעלייל ַא טימ ןעגנַאהרַאפ בלַאה ןוא טקעטש

 טַאהעג ביל ױזַא טָאה רע עכלעוו ,הנותח רעד ךָאנ ןופ ,רעדיילק ענעגָארט
 .רעביא ענטסימוא רעדָא ,ןסעגרַאפ ,קיטנָאק ,ָאד טָאה יז סעכלעוו ןוא

 ...טצונענּפָא ,עדָאמ רעד רעסיוא ןעוועג ןיוש זיא סע לייוו ,ןזָאלעג
 עדמערפ רַאפ ,סָאג רעד רַאפ טצונעגּפָא ? ןעמעוו רַאפ טצונעגּפָא

 ,דייז ןטַאלג ךעלביל ןוא ןכייוו-טיוה םעד ןיא .םיא רַאפ טינ רעבָא ,ןגיוא

 .יויענ (*
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 ןַא ןיא טפַארק עשירטקעלע ןַא יװ ,ךָאנ זיא ,ןסַאּפ עכעליולב עטַאמ טימ

 ריא ןופ ןח סַאינָאס ןופ לייט ַא ןרָאװעג ןטלַאהרעד ,רָאטַאילומוקַא

 -כָאנ ריא ןופ טייקסיז יד ,דָאנג ןשרעבייוו ריא ןופ ,טנגוי רעקידעקעמש

 ןברָאטשעגּפָא ןוא ליק סעּפע רָאנ ,ןבילבעג ָאד ךָאנ זיא בייל ןקיביג

 ...םיא וצ עריא עביל יד יװ ױזַא

 ןיא ןעגנַאגעגרעביא דלַאב זיא גנוקיצטנַא עקידנרעווילג סנירב

 ןײלַא ךיז רעביא לָארטנָאק רעדעי קעװַא טמענ סָאװ ,תורכש ןימ ַא

 בעוועג עקידנסילפ סָאד ןטעלג ןעמונעג רע טָאה ןקור ןקידעבעל ַא יו

 ינק יד ,טמעלקרַאפ קרַאטש םיא ךיז טָאה ץרַאה סָאד .ּפָארַא ןביוא ןופ

 ,רעגנעה ןופ טּפַאכעגּפָארַא דיילק סָאד רע טָאה .ןרָאװעג ךַאװש ןענייז

 ואו ,ןטרָאד ןּפיל עסייה טימ ךיז ןגיוזעגנייא ,ןצרַאה םוצ טקירדעגוצ

 רעקידנצָארּפש-קיטפערק ריא טימ טליפעגסיוא ןעװעג לָאמַא זיא סע

 ,טסורב

 טױר רע זיא רעייפ יװ .ךיז טמעשרַאפ ןוא בעוועג סָאד טשוקעג

 ,גנורעדינרעד ַא ייב טּפַאכעג ָאד םיא טלָאװ רעצעמע יװ סעּפע .ןרָאװעג

 טָאה עכלעוו ,רעד ןופ טױה-ןגנַאלש ענענָאטעגסױא ןַא טשוק רע יוװ ןעזרעד

 ,ענעסַאלעגסױא ןַא ...טציא ןוא ,ןפָאלטנַא ןוא ןסיבעג ךעלטיוט םיא

 "הנותח'ךָאנ ןטצעל ןופ ןוא טכילפ רעדעי ןופ עטיײרפַאב ַא ,עכערפ ַא

 ,סמערָא עקידרעבַאלש עדמערפ ןיא םורַא ךיז יז טרעגלַאװ ,ץכעוטנָא

 !יופ ...סמערָא סעקוװַאקרַאה סקַאמ ןיא

 ןַאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןופ רע טָאה לקע םענעמוקעגנָא גנולצולּפ ַא טימ

 ,סופ ןטימ ןָאטעג ץעז ַא ןוא םעד ףיוא ןפָאלעגנָא ךָאנרעד ,דיילק סָאד

 דנַאטשוצ ַא ןיא ,ןטָארטעצ גנַאלש עקידעבעל ַא ,ךעלקריוו ,טלָאװ רע יו

 סָאװ ,ןשוק סָאד יו טקנוּפ ,ןָאטעגּפָא סָאד רע טָאה תורכש רעקיטסייג ןופ

 ןייז יו ױזַא טפַאשביל ןייז .קירוצ טונימ ַא טימ ,טָאגּפָא ןַא טשוק ןעמ

 טָאה סטכעלש ןוא סטוג .ןרילָארטנָאק טנָאקעג טינ טציא רע טָאה האנש

 רעכעלצולּפ רעבלעז רעד טימ .לעז רעטַאמ ןייז ןיא טשימעגסיוא ךיז

 ירַאפ ,דיילק ענעטָארטעצ סָאד ןביוהעגפיוא רע טָאה טייקכעלרעדיוו

 ,לקניװירעמלַא ןטסטייװ םעד ןיא טּפוטשרַאפ ןוא לכעלייל ןיא טלקיוו

 לַאפוצ ַאזַא ןופ רעטייוו סָאװ ! ןגיוא יד ןופ רעטייוו סָאװ ,רעטייוו סָאװ

 ..+ רעגניפ יד טימ *טיוהדןעגנַאלש; סַאינָאס ןָא ךיז ןסױטשנָא רעדיוו ---

 .ןבָארגַאב ,ןטלַאהַאב

 ןייא רָאנ ןפלָאהעג ןענירב טָאה שינעבערגַאב עצנַאג סָאד רעבָא

 .ןרעדָא עלַא ןיא ןטָאזעג טָאה טּפַאשנדיל עטזיורבעגפיוא יד .עלייוו

 ןוא קילַאש םעד ןדניברַאפ םייב ,גוצנָא ןטנַאגעלע ןייז ןָאטנָא םייב ןוא

 ,עטייוו ַא טּפַאכרעד ךיז ןיא רע טָאה ,ןָאלָאקעדָא טימ ךיז ןצירּפשּפָא
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 ןופ ןעװעטַאר ךָאנ ןעמ ןָאק סעּפע ...זַא ,גנונעפָאה ענעגָאלשרעד
 ןבילבעג ךָאנ זיא סעּפע .עדרעװ רענעפרָאװעגקעװַא ריא ןופ ,ןַאינָאס
 חיר רעכעלביל רעד יווװ ױזַא ,טייקנייש ןוא ץלָאטש ןשרעבייוו ריא ןופ

 רעיוא ןייא טימ רע טָאה סעּפע ...דיילק ןטסוּפ ריא ןיא --- רעריא

 ןרָאװעג טַאז ןיוש זיא יז זַא ,סַאנרַאּפנָאמ רַאװלוב ןפיוא ,טּפַאכרעד

 ױיא טָאה רע סָאװ עמַאלקער רעטפַאהלפייווצ ןייז ןופ ,ןעקוװַאקרַאה ןופ
 טייהנגעלעג ַא טכוז יז זַא ןוא ,עביל רעװערַאּפ ןייז ןופ יו ױזַא ,טכַאמעג

 רעבָא ןעמ ןָאק יצ ...ןַאמ םענעזעועג ריא טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ
 ןעמ סָאװ ךיז ןרעהוצ סָאװ בילוצ רָאנ ? טגָאז עימעהָאב יד סָאװ ןביולג

 טימ ,לַאפוצ רעקיטנייה רעד וליפַא ?ןיײלַא טינ סָאד רע טליפ ? טגָאז

 ןרעטצניפ ןיא ,דיילק םענעסעגרַאפ-גנַאל ןטַאלג-קידייז ריא ןּפַאטנָא
 עיטַאטעלעט ןופ סנַאעס רעצרוק ַא ....יוזַאםתס טינ ךיוא זיא ,רעמלַא
 ַא ,ןעזרעד יז רע טָאה ןסַאג ןוא טנעװ ךרוד .ןעוועג םיא רַאפ סָאד זיא
 ...עטעשזדנַאלברֲאפ ַא ,עטעקַאנ-רעטומ ַא ,עטמעשרַאפ

 ןוא ,סגטייוורעד ןופ ןגיוצעג םיא טָאה ןליוו רעלופסינמייהעג ַא

 טינרָאג טציא ןענייז ןּפיצנירּפ ענייז ןוא ץלָאטש ןייז זַא טליפעג טָאה רע

 ןגָאװ ַא וצ טלטייקעגוצ טנוה ַא יו םיא טָאה רעצעמע .טרעו טינ

 ,ןרַאּפשנײא ךיז טעװ רע רעמ סָאװ .,ּפָארַא-גרַאב טציא טפיול רעכלעוו
 .רע זומ ןעמוקנָא .ןרעו טּפעלשעגטימ רע טעוװ רעקידתונמחרבמוא ץלַא

 ...רעטקיזמעצ ַא ,רעטקיטולבעצ ַא זיא --- ןליוו ןטוג ןטימ טינ ביוא
 ,טּפעלשעג טרעוו רע ןיהואוו ,ןיהַא רע זומ ןעמוקנָא

 ,רַאקָאטָא ןיא ןסעזעג ןיוש רע זיא םורַא טונימ ַא ןיא

= 

 רַאװלוב רעד ךָאנ זיא ,סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא ןעמוקעגנָא זיא ןירב ןעוו
 טינ ךיז זיא סָאװ ,םוקילבוּפ-רעלטסניק סָאד .טבעלַאב קינייװ ןעוועג

 ,רעטעּפש ךס ַא רָאנ ,"ךיילג ןטייל טימ, רעניד רעייז ןעמענ וצ גהונ

 ,ךָאנ ןענייז רעזײה:עפַאק יד .ןענַארָאטסער יד ןיא ןסעזעג ךָאנ זיא
 -ייברַאפ קילייא זיא ןירב .ךעלטסוּפ ןעוועג ,קיסעמסינטלעהרַאפ ,רַאפרעד
 ןוא "לָאּפקא, םעד ךָאנרעד ,?םָאד; לַאקָאלרעלטסניק םעד ןעגנַאגעג

 ןַאב רעסַאנרַאּפנָאמ םוצ רעטנענ ,רַאוטָארט ןטימ ,ךיז ןזָאלעגּפָארַא
 עטצעל יד ,ַאינָאס טָאה ,רע טסייוװ ,*ןָאּפויד, עפַאק-לקניוו ןיא ןטרָאד
 ךָאנ .עטנַאקַאב טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ טֹרָא ןַא טליײװעגסױא טייצ
 -סיוא רעטלייאעגרעביא ריא טימ ,ןעמוקַאב טָאה יז סָאװ ָאקסַאיפ רעד
 ןופ לקיטרַא ןפרַאש םעד ךָאנ ןוא ,יסעָאב .ַאל"עד-יר ףיוא גנולעטש
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 ןיהואוו ןזיװעגנָא ריא טָאה רעכלעוו ,קַאבלעד ןַאשז רעקיטירק-טסנוק

 ,"סעינָאפמיס עטעלָאיפ ןוא עלעג; ענעפורעג-ױזַא עריא ןרעהעג סע

 רעטייוו סָאװ .ןסעזעג ןעוו-ןטלעז *םָאד; ןוא *דנָאטָאר, עפַאק ןיא יז זיא
 ןופ יירפ ,טשרמולכ ,זיא עכלעוו ,עימעהָאב רעד ןופ רעטרילָאזיא ןוא

 ןרַאפ רָאנ ץרא:ךרד ןתמא רעד ןיא טָאה ןוא ,לייטרוארָאפ ןדעי
 ןעמעוו ףיוא ,םעד ןבָארגַאב טפלעה ןוא ,גלָאפרעד ןלעירעטַאמ ןטסבָארג

 עטעּפָאל עטשרע יד ףױרַא-טפרַאװ עסערּפ עכעלרע רעדָא עטפיוקרַאפ יד

 ...דרע
 םיא טָאה סָאװ ,ןליו רעדמערפ רעד ןוא טקניטסניא סנירב דוד

 --- ,עילעטַא רענעזָאלעגּפָא ןייז ןופ טּפעלשעגסױרַא לופסינמייהעג ױזַא

 -עוו רעסיורג רעד ןופ זָאלג ןכרוד .טרַאנעגּפָא טינ םיא ןבָאה עדייב יז

 -עגנָא . . .ליּפָארּפ סַאינָאס ןעזרעד עפַאק סנָאּפויד ןיא רע טָאה עדנַאר

 ןּפיל יד ןוא ,ןקַאב יד ףיוא ןיורב :טברַאפעגנָארצ עלעסיב ַא ,טברַאפ

 טרעגָאמעגּפָא -- ןיק ןופ לַאװָא רעכעלטפַאשנדײל רעד .,טיורדוצ ---
 ןענַאטשעג זיא לשיט םענרענייטשלמרימ ריא ףיױוא .טציּפשרַאפ ןוא

 טימ ,ןײלַא יז ןוא .זערטרַאש םענירג טימ קָאשילעק רעלָאמש רעכיוה ַא
 -קידייל ַא ןופ לגענ עטברַאפעגרעביא עגנַאל-וצ ןוא רעגניפ עגנַאל עריא

 ענייא .לַאנרושז ןטרירטסוליא ןַא טרעטעלבעג קילײװגנַאל טָאה ,ןירעייג

 . ..טרַאװעג ןצעמע ףיוא ,קיטנָאק ,ןוא לשיט ריא ייב ןסעזעג יז זיא ןײלַא

 ןפורעגסױרַא ןליו ר'יא טינ ,ןענירב ,םיא סָאד טָאה ? ןעמעוו ףיוא

 ? רעהַא

 ,טײקיטסַאה רעסיוועג ַא טימ ,ןירב זיא ױזַא ,ןקור ןיא ןסיוטשעג יו

 רָאנ ,רע טינ ןעוועג סָאד זיא רשפא ןוא .עדנַארעװ רעד ףיוא ףױרַא
 הטילש ןייק רעמ טציא טָאה רע ןכלעוו רעביא ,*ךיא, רעטייווצ ןייז

 -עגּפָא טינ טנעמָאמ ןשיטַאמַארד םעד ןיא ךיז טָאה רע ?טַאהעג טינ

 ןַאמ םענעפרָאװעגקעװַא ןַא ןופ ץלָאטש רעד .ןובשח ןרָאלק ןייק ןבעג
 *..! ריד רַאפ טינ טסַאּפ סע !טינ ייג,; :רעיוא ןפיוא ןעירשעג םיא טָאה

 ןעמעװ !וצ ייג; :טּפוטשעג טָאה טײקמַאזנייא עטלפייווצרַאפ יד ןוא
 טינ ךיז טזָאל סָאװ ,טפַארק-רוטַאנ ַא *.. ןובשח ןבעגוצּפָא וטסָאה

 םוש ןייק טינ טגָארטרַאפ רוטַאנ עיור יד .ןעוועג סָאד זיא ,ןפמעקַאב

 טיצ טּפמוּפעגסױרַא טפול יד טָאה ןעמ רעכלעוו ןופ שַאלפ ַא ,טײקטסוּפ
 -עלג ןרַאפ רעסערג לָאמ ייווצ זיא סָאװ ,לאב םענעמוג ַא ןײרַא ךיז ןיא
 -פיזכרוד יד ןעוועג טציא זיא ילכ עטּפמוּפעגסױא יד .לזדלעה םענרעז
 ,לאב-ימוג רעטגָאיעג רעד ,ןירב ,רע ןוא .עפַאק ןופ עדנַארעװ עקיט
 ןוא טלַאטשעג ךעלשטנעמ ןייז טרילרַאפ ,סיוא שידלָאי ךיז טמירק סָאװ

 ...ןעיצניײרַא ךיז טזָאל
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 םיא לָאז יז ידכ ,טייז ַא ןופ ןעגנַאגעגוצ רע זיא לשיט סַאינָאט וצ
 טינ ,טקריוװעג טָאה ָאד ךיוא .עדנוקעס רעטצעל רעד ןיא רָאנ ןקרעמַאב
 קרַאטש ןוא סיורג יוװ ,תויח עלַא .טקניטסניא רעד רָאנ ,לכש רערָאלק רעד
 לָאז ןברק רעייז ידכ ,ןטניה ןופ לָאמעלַא ןפיולרַאפ ,ןייז טינ ןלָאז יז
 ...צקַאטַארגעק ַא ןופ ןעלטימ עקיטױנ יד ןעמעננָא טינ סנטײצַאב

 ,ןבעגעג-ףור ַא שירעלעפַאב-"קידנטעב רע טָאה -- ..!ַאינָאס --
 רעהַא םִיא טָאה רעכלעוו ,ןירב רעטייווצ רעד רָאנ ,רע טינ רשפא ןוא
 ,טּפעלשעגנײרַא

 רעטברַאפעגנָא ריא ןוא ,סעיוו עצרַאװש עריא ןָאטעג-ביוה ַא טָאה יז
 ןכעלריטַאנ ןופ ױזַא טינ ,ןרָאװעג טרעניײטשרַאפ ענדָאמ זיא םינּפ
 ,גנוטסירטנַא ןופ יװ ,קערש

 :טײדַאב טָאה סָאד .ןבעגעג"גערפ ַא ץרוק יז טָאה -- ?ָאי --
 סָאװ טסלָאז וד ןָאט ךיא ןָאק סָאװ ןוא ? רעהַא ,ךעלטנגייא ,וטסמוק יו
 ? ןייגקעװַא רעכיג

 ,ןגעוטסעדנפ .טכירעג טינ אבה'ךורב ַאזַא ףיוא ךיז טָאה רע
 : ןבעגעג"גערפ ַא ,קידנטעב

 ? ןצעז"וצ ךיז ךיא ןַאק ---

 :עציײלּפ רעטרעגָאמעגּפָא ןייא טימ ןבעגעג-יצ ַא טָאה יז
 ? סָאװ בילוצ ---

 ...ריד טימ ןדיירכרוד טלָאװעג ךיז טלָאװ ךיא ---
 ,ןטינשעגּפָא יז טָאה --- ! טינ זַא רעסעב ---
 טָאה יז ןכלעוו ,ןגױא ענייז ןיא קורדסיוא רעקידנטעב רעד רָאנ

 ,קרַאטש ןעוװעג ,סױא טזייוו ,זיא ,טנעָאנ ױזַא ןעזעג טינ גנַאל ןיוש
 ; ןיד-רזג ריא ןגיוצעגקירוצ דלַאב טָאה יז םערָאװ

 דלַאב טמוק ןעמ ...העש עבלַאה ַא ...טסליװ וד ביוא רָאנ ---
 ,רימ ךָאנ

 ,טייז ַא טימ לָאמַארעדיװ ןוא .טצעזעגוצ שיטַאמָאטוװא ךיז סָאה רע
 רַאפ סעּפע טָאה רעפרעק רעצנַאג רעד .טסַאג רענעטעבעגיטינ ַא יװ
 -- יז .יז -- רע ןוא ,טקוקעגנָא םיא טָאה יז .טייקפייטש ןייז ןריול
 ןוא רעלטסניק ַא ןופ ןגױא ענדעשז טימ -- רע ןוא ,קיטליגכיילג
 יו ,טּפַאכעגמורַא יז טָאה קוק רעטלַארטשעצ ןייז .ןַאמ םענעזעוועג
 -בירד ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ םיא זיא ץרַאה סָאד ,סיפ טכַא טימ סוּפָאקס"םי ַא
 קעװַא םיא ןופ זיא יז טניז ,טייצ רעצרוק ךרעב רעד רַאפ ,ןּפַאלק םענ
 ןטימ זיולב ,טפנוקוצ ַא ןָא ןוא טײהנעגנַאגרַאפ ַא ןָא ןבעל ןעמונעג ןוא
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 ןביג רענעמ סָאװ ,ןטנעמילּפמָאק עװָאברַאקס יד טימ ןוא גָאט ןקיטנייה

 טמיטשַאב ץנַאג ךיז יז טָאה -- .,ןעניוועג יז ןליוו ייז ןעוו יורפ ַא

 יז עכלעוו טימ ,ןרעקיל עליפ יד ןוא ןבעל עטנוזעגמוא סָאד .טרעדנעעג
 ריא ףיוא ןבָאה ,"טקיטפערקעג, לָאמטּפָא ,סיוא טזייוו סע יוװ ,ךיז טָאה

 ןופ לּפמעטש רעשיפיצעּפס רעד .לּפמעטש ןרעדנוזַאב ַא טגײלעגפױרַא
 עבלעז יד רעביא טזָאל רע .ןעוועג סָאד זיא רַאוװלוב רעסַאנרַאּפנָאמ

 רעייז טימ סיוא ןרעטַאמ עדייב .(*טייהקנַארק עשינַאּפש יד יוװ ,ןרוּפש

 -יטש ןופ רעדָא ,רוטַארעּפמעט רעד ןופ ןלַאפ ןכיג ןוא ןגייטש ןכיג

 וי | ֹׂ ...גנומ

 "וצ ןוא טנַאה ַא טגיילעגוצ ,ַאינָאס ,יז ךָאנ טָאה ,קינײװ רעמָאט
 ןײלַא ךיז ,טלָאמעגרעביא :טסייה סָאד .ךיוא רוטַאנ רעד ןפלָאהעג

 רילָאק ַא ןבעגעגוצ ןקַאב יד ןופ טייקכיילב רעלעדייא רעד .יינ סָאד ןופ
 .טרעגנעלרַאפ ןוא טצרַאװשרַאפ סעיוו ענעדלָאג יד .גנירמיצ ןלעה ןופ

 טימ .טפיטשיילב ַא טימ טעװעילַאמעגוצ ןוא טקילפעגסיוא ןעמערב יד
 .רָאה ערעװש יד ןשַאװעגרעביא קַאינָאמַא טימ ןוא רעסַאװ-ןעשזיסקָא

 ןוא ץנַאלג ןקידלָאג-ךעלטיור ,ןעמערַאװ רעייז ןריולרַאפ ןופרעד ןבָאה ייז

 "קַאּפ ןימ ַא ,יורטש ןּופ טייקדנָאלב עטיוט עכעלריטַאנמוא ןַא ןעמוקַאב

 רעסיורג ַא וצ רעסעב טסַאּפ סָאװ ,רוזירפ ריא ןופ ןרָאװעג זיא קירַאּפ-עיל
 ,טכיזעג ןקידעבעל ַא וצ יו ,עקלַאיל

 סָאװ ,לגענ עטריקַאל קיד"וצ ןוא עטציּפשרַאפ-ליפוצ עריא ןופ

 ןענירב ףיוא טָאה ,טעברַא רעשיזיפ רעד ןופ קעװַא ןצנַאגניא ןענייז
 םוהת רעד ,ָאי .ןבעל ןוויטקודָארּפמוא ןַא ןופ טלעק טימ ןָאטעג:ייוו ַא

 רעקירָאײבלַאה רעד ןופ ךשמ ןיא ,טנפעעג ייז ןשיוװצ ךיז טָאה סָאװ
 ...ןענעכער טנָאקעג טָאה רע יוװ ,רעפיט ןוא רעסערג ךס ַא זיא ,גנונערט

 םיא טָאה יז .טרָאס רעדנַא ןַא רָאג ןופ ןעוועג זיא םיא ןקוקנָא ריא

 ץלַא ןיוש טָאה סָאװ ,יורפ ַא ןופ טפַאשגולק רעדימ ַא טימ טכַארטַאב
 ,טייקטסנרע ןייז .טשַאררעביא טינ ךַאז ןייק ןופ טרעוו ןוא טכוזרַאפ

 ריא טָאה ץלַא סָאד -- ,ןגיוא ענייז ןיא ןיזפיט רעד ,טומרעווש ןייז
 טינ רעבָא ,ערעדנַא רַאפ ...לּפינק רעטריצילּפמָאק ַא יו ןעזעגסיוא
 ןדניבוצפיוא דלודעג ןוא טייצ ןרילרַאפ ןייג טינ ךָאד טעוו יז ,ריא רַאפ

 ,יורפיזיוה עקידלטעטשניילק ַא יו ,ךעלעמַאּפ ןוא קיטכיזרָאפ ,ּפונק ַאזַא
 ,ףיילש ןקיצנוק ַאזַא ייב ןייטש טביילב ןעמ ןעוו .טינ יז גוט םעד ףיוא
 ןעמ ןוא ,רעסעמ ַא יװ ,םזיניצ רעסַאנרַאּפנָאמ םעד ףיוא ןעמ טביוה
 .רעצריק ןוא רערעכיז ןוא רעכַאפנייא זיא סָאד ...רעדינַא קַאה ַא טיג

 .ולַפ (*
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 סָאד ןוא ,ןלַאפ ןזָאלעג רַאפרעד יז טָאה ןכיײײצ:עגַארפ ַא טימ בליז ןייא

 ץרוק ,ּפָארַא טלַאפ סָאװ רעסעמ ַא יו ױזַא ,ןבעגעג-ץילב ַא עקַאט טָאה

 : קידיינש ןוא

 ?'ונ ---

 רענעטלַאהעגקירוצ ,רעקיאור לסיב ַא ןעוועג ןיוש זיא רע רעבָא
 :ןגָאלשעגקירוצ קנילפ ןוא ךעלפעה סָאד טָאה רע ןוא

 ...ֹור ןייד טרעטשעג ריד בָאה ךיא סָאװ רימ ביגרַאפ ,אינָאס ---

 -- ,ץציײלּפ ןייא טימ לּפַאצ ַא קידלודעגמוא יז טיג -- ! ךַא --

 .ןזַארפ עשינעמלטנעשזד

 . ּ! רימ ביולג ,ַאינָאס ,ןיינ ---

 ! רָאפ-ץעז ,לרעטַאעטיץניװָארּפ ַא ןיא יו ןצעזרָאפ טטליװ .טוג ---

 ךיא .ןרָאװעג טרעטשעג טינ זיא ,ןסיוו טסליװ וד ביוא ,ור ןיימ רָאנ
 ...ןעמוקעגוצ טסיב וד רעדייא יװ קיאור ױזַא טקנוּפ ןיב

 ךיא ליװ ,האנש ליפױזַא טימ ...7 ױזַא וטסדער סָאװרַאפ ---
 ,ןגָאז =

 .טײקנסָאלשטנַא טימ רָאנ .,ןיינ ---

 ,גנונרָאװ ַאזַא ןופ ןרָאװעג טשימעצ לסיב ַא זיא ןירב

 ...טרעהעג בָאה ךיא ןוא ---

 רימ ןליוו ייז !ןגָאז סָאנרַאּפנָאמ ןופ רענייגיצ יד סָאװ ,ךַא ---

 גױט ךיא !קיטכיר טינ זיא סָאד .הטרח בָאה ךיא זַא ,ןדיירנייא עלַא
 ןייד ןיא ...טריפעג רעירפ בָאה'כ סָאװ ןבעל טרַא ןרַאפ רעמ טינ

 ,טינ סיוועג עילעטַא

 : ןּפיל יד ןגיוצעצ רעגנערטש טָאה ןירב

 סָאװ יד טימ ךעלקילג ייז ,ןּפעלשקירוצ טינרָאג ךיד ליוו ךיא ---
 ףיוא ןגָארט טינ לָאמנייק ןליוו סָאװ ,ןבָאה-הנותח טינ לָאמנייק ןליוו

 סָאװ :טגָאזעג לָאמא ןיוש ריד בָאה'כ .עילימַאפ ַא ןופ ךָאי םעד ךיז

 ...ןטעב עדמערפ רעטנוא ךעלקערב ןביילק טימ ךיז ןענעגונַאב
 ? ךיז ןעלדיז ןעמוקעג טסיב ---

 .ןעמוק ןכעלצולּפ ןיימ ריד ןרעלקרעד רָאנ ! טיהַאב טָאג ---
 ! רעלקרעד ---
 יד טימ ,דיילק ןדייז ןייד ןָא ןסױטשעגנָא טנייה ךיז בָאה'כ ---

 ,יאדװַא ,רַאפרעד .טפיה ןייא ףיוא סיר ַא טָאה סע .ןסַאּפ עכעליולב
 ,טכודעגסיוא ךיז טָאה רימ רעבָא .רעמלַא ןיא ןזָאלעגרעביא סע וטסָאה

 ,ךימ ןזָאלרַאפ ןרַאפ ןַאטעגסיױא טסָאה וד סָאװ ,טיוה ַא ענייד זיא סָאד זַא
 ,טשוקעג ןוא טנעה יד ןיא ןעמונעג דיילק סָאד בָאה'כ

 ? ױזַא טינ ... סיפ יד טימ ןטָארטעג ןוא ןסירעג ךָאנרעד ןוא --

 ג 5 א?

 צא ו}

 .. בא
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 זיא טניוטשרעד ֹױזַא ,טרָא ןופ ןבעגעג-ביוה ַא בלַאה ךיז טָאה רע

 ןוא טסַאפעג ךיז רע טָאה דלַאב רָאנ .יירעעזלעה ריא ןופ ןרָאװעג רע

 - ,ךיז טצעזעגקעװַא קירוצ
 רָאנ .ןסירעג טינ ,ןיינ ...טייוו --- ,רע טכַאמ --- ,טסעז וד ---

 ןטלַאהַאב ןוא טלקיװעגנעמַאזוצ ךָאנרעד .סופ ןטימ ןבעגעג ּפוט ןייא

 טליפרעד טָאה יז סָאװ תמא םעד ןופ טרירעג ןעוועג ךָאד זיא יז

 -עגּפָא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה יז ןכלעוו ןופ תמא ןַא ,רעטרעוו ענייז ןיא

 ,סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא טניואוו
 עדייב טימ ןָאטעג:ביוה ַא יז טָאה -- ?ןטלַאהַאב סָאװ בילוצ ---

 ! ןערברַאפ --- ,סעציילּפ
 ? רָאג ןענערברַאפ ---

 .ןעװעג זיא סָאװ ,סָאד ןרעיױדַאב וצ טינ רעמ ידכ .סיוועג ---

 זיא ,סיוא טזייו סע יװ ,רָאנ ...טנרעלעג ױזַא ךימ טסָאה ןיײילַא וד

 ןעו טניז ...רעטנרעלעג ַא ןייז יו ןטייווצ ַא ןענרעל וצ רעטכייל
 ? ןרָאװעג לַאטנעמיטנעס ױזַא וטסיכ

 ,ירפרעדניא טנייה ...רעגיײזַא ןביז טניז ---

 ןעז טסעװ .ןײגקעװַא סָאד טעװ ,ןעמוקעג זיא'ס יו ךיג ױזַא ---

 ? טסניימ וד ---

 .קיטקַארּפ רעד ןופ סע סייוו ךיא .רעכיז ןיב ךיא ---

 ײטשרַאפ ךיא זַא ,טכַאד רימ ןוא רעטרעוו ערָאלק עכלעזַא טסדער ---
 | ,טינ ךיד

 ןעמ ןרָאװעג ןפַאשַאב ןענייז ,ןעמ טגָאז ,ןעיורפ ? סָאװ בילוצ -- |
 | | ,ןייטשרַאפ טינ ,ןביל ייז לָאז

 .ןגָאלקַאב טינ ךיז וטסנָאק ןביל טינ ףיוא ---

 ,ךימ ןייטשרַאפ וצ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס ןעו רעבָא .ָאי ---
 | ...טגָאזעגּפָא ךיז וטסָאה

 ךיד ןענעקרענָא סָאד יאדװַא ךָאד וטסניימ *ךיד ןיײטשרַאפ, טימ ---
 | ? טנַאלַאט םעיינ ַא סלָא

 -גײיא רעד ןייז טלָאװעג .טגָאזעגּפָא ךיז טסָאה וד ןוא .ָאי ---

 ךימ טָאה עװַאקרַאה סקַאמ .סנטסקינייװ --- עילעטַא ןייד ןיא .רעקיצ

 רע טסייה יו ...םעד ןטעבעג וטסָאה סָאד זַא ,טרעכיזרַאפ וליפַא
 | ,ןסײררעטנורַא ךימ לָאז רע ,קַאבלעד ןַאשז ? ןטרָאד

 | ! יירענייווש ---

 טבױלגעג טינ לָאמנייק סָאד בָאה ךיא !טינ ךיז סעכ --
 ,ריד ףיוא

 ! טומסיורג ַאזַא רַאפ קנַאד ַא --
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 .טעלסַארב ריא ףױא ןָאטעג'קוק ַא וויטַארטסנָאמעד טָאה יז
 : לרעגייז

 ,רימ ךָאנ דלַאב טמוק ןעמ ...ןקידלשטנַא רימ טסעװ ,ונ --
 ? רע ---

 ? דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ ---

 ? ריד רַאפ יצ ,רימ רַאפ ---
 ...ךיז טײטשרַאפ ,ריד רַאֿפ ---

 ! ַאינָאס ,ַאינָאס ,ךַא ---
 ? ךימ ןרעױדַאב ? ןעמוקעג טסיב וד סָאװ בילוצ ץלַא זיא סָאד --
 יד ךָאנ יצ :ךַאז ןייא ריד ייב ןגערפ טלָאװעג רָאנ בָאה ךיא --

 ןוא ןעגנורַאפרעד עלַא יד ךָאנ ,טכַאמעג טסָאה וד סָאװ ןוואורּפ עלַא
 ַא יװ ןייא:טגָאלש טנַאלַאט זַא ,ץלַא ךָאנ וטסביולג ,ןעגנובעלרעביא
 -יױרג ַא לָאמַאטימ טרעוו ןעמ ןוא ּפָאק ןפיוא יינש יו ּפָארַא טלַאפ ,ץילב
 ? ןירעלָאמ רעדָא רעלָאמ רעס

 עקנימש עצנַאג יד זַא ,ױזַא רעייפ ַא יװ ןדנוצעגנָא ךיז טָאה יז
 -טיור רעתמא רעד ןיא ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ריא ייב זיא ןקַאב יד ףיוא
 : ןבעגעג-גערפ ַא קיטפיג טָאה יז ןוא ,טייק

 ? ךיז ןעוועקעדזיא 1 ןעמוקעג וטסיב ,ָאזלַא ,םעד בילוצ ---
 טסײטשרַאפ וד יצ ,ןסיוו רָאנ ליוו ךיא ! ַאינָאס ,טינ טולָאסבַא ---

 ,טנגוי ןייד ןפרָאװעגקעװַא וטסָאה ןטנעמילּפמָאק עטסוּפ בילוצ זַא ,ןיוש
 ...טסיײיג ןשירפ ןייד ,טייקנייש ןייד

 ! ןעמ געמ סעיזוליא טילוצ ןוא ---

 ? סעיזוליא ---
 ןייק טינ ןענייז גלָאפרעד ןייד ןוא טנַאלַאט ןייד ,ןײלַא וד ---

 ? ייברַאפ ןעײג סָאװ סנטָאש טינ ? סעיזוליא
 ןופ זַא ,ךַאז ןייא רָאנ סייוו ךיא .טסליװ וד בוא ... סיוועג ---

 וד ןוא .טפעשעג ןטוג ַא טכַאמעג רערעדנַא ןַא טָאה סעיזליא ענייד
 | ,טָארקנַאב טסיב

 ? סָאד וטסיב רעכיז ױזַא --
 טײּפשעגסױא .םיא ןופ קעװַא וטסיב ןכיגניא :וטסָאה ןמיס ַא --

 | --- יוװ ױזַא ,..יוו ױזַא
 ,..ןגָאז וטסליװ -- ךיד יװ ױזַא ---

 ,ןפלָאהעגרעטנוא

 :ליּפ ערעטיב יד ןעגנולשעגרעטנורַא קיטומ טָאה ןירב
 ,ךימ יו יױַא .קיטכיר ---
 .לרעטכעלעג שיניצ ַא ןפורעגסױרַא ריא ייב טָאה טייקיטומ ןייז

 קיטפיג ןוא ליטש יז טָאה
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 .ןרילָאק ײלרעלַא ןיא ,ךס ַא ָאד ןענייז סעיזוליא } וטסייוו ,ךַא ---

 .ייטייצ וצ טייצ ןופ ייז ןטייבוצרעביא טינ טדַאש סע

 טסײװ וד ...טסײה סָאװ ,עיזוליא ןיי א ןופ רָאנ דייר ךיא ---

 ןוא ,לַאטרַאװק ןשינײטַאל ןיא ,זירַאּפ ןיא טניואוו יז ,טסייה יז יװ

 .עקװַאקרַאה טסייה

 .רילָאק ןלעקנוט ַא טָאה יז .עיזוליא ןַא ענייד ךיוא ןעק ךיא ---

 .י. םינ ךיא סייוו --- טניואוו יז ואוו ,שנַאלָאס טסייה יז

 :לגניי ַא יו טלטיוררַאפ ךיז טָאה ןירב

 .טרימרָאפניא שלַאפ טסיב וד זַא ,ַאינָאס ,ךיד רעכיזרַאפ ךיא ---

 .יז זיא לעדָאמ ַא רָאנ

 ,טינ ךיד רילָארטנָאק ךיא ---

 ,טינ ךיוא --- ךיד ךיא ---

 ? ןעמוקעג וטסיב סָאװ בילוצ רָאנ ---

 ריד טָאה ןעמ יצ ;טכַאמעג ךעלקילג ךיד טָאה ןעמ יצ ןעז ---

 .ךיא יו רעמ ןבעגעג

 , :ּפיל ַא טמירקרַאפ שינָאריא טָאה יז

 טייז ריא . ..ןפיוקרעביא ךָאנ ךימ ןָאק ןעמ יצ ןעז בגַא ןוא --

 .רעגייטש ןייז ףיוא רערעדעי .טוג עלַא

 .ייטימ רעפיצ ןייא רעטנוא ןעיצרעטנוא ךימ וטסנָאק יװ --

 ךָאד וטסיב רוטַאנ עכעלרע ןַא .ןעמעו טימ טינ דיישרעטנוא ןייק ,אנ

 .ןעוועג לָאמעלַא

 ,טינרָאג רעטייוו ,ןעוועג ךיא ןיב טנעמַארעּפמעט ַא רָאנ ---

 ןפַאש םוש ןייק ָאטינ .טייהראוו רעבָא זיא טנעמַארעּפמעט ---

 .טנעמַארעּפמעט ןָא

 .קיזָאלטנַאלַאט ןיב ךיא זַא ,טסניימ וד יבַא ---

 .טסנוק ַא ךיוא זיא ןבעל ? ןלָאמ ןיא רָאנ סָאװרַאפ ---

 "ַאב ןוא ןַאמ ןרַאפ ךיק יד ןכַאמ !ןבעל טסייה ריד ייב סָאװ ---

 ... םיא ןרעדנואוו

 םעד רענייא ןליפסיוא סָאד רָאנ ,ןרעדנואווַאב סָאד טינ ,ןיינ ---

 ייייד .סנייא ןענייז סָאװ ןשטנעמ ייווצ ןופ עינָאמרַאה יד ,ןטייווצ

 | ...יד

 .ןגָאז יאדװַא וטסליוו --- ,לַארָאמ יד ---

 .ןבעגעג-עקיכיכ ַא טָאה יז

 זָאי זַא ןוא --- ,טזיורבעגפיוא ןירב טָאה --- ? ָאי זַא ןוא ---

 יוזַא זיא יורפ ַא רעקיניײװ סָאװ ! קנַאד ַא ...? וטסייוװ .ןיינ ---

142 



 -רַאפ רעמ ץלַא ,סָאד טסיײטשרַאפ וד יװ ױזַא ,ַאכדַאכ ,שילַארָאמ
 ...יז ןעמ טרעטעג

 ; ןסיברַאפ ןייצ יד ,רעסַאלב ַא ןבעגעג-ביוה ַא ךיז טָאה רע
 -ניא ךיז וטסכַאמ ןפוא ַאזַא ףױא ? ױזַא ?ױזַא ,ךַא --

 רעסעב זיא ,ױזַא ביוא ...רענייד טסנוק רעד רעסיוא ...טנַאסערעט
 ,..טג ַא ףיוא ןבעגנָא

 יז ןוא ,"טכַאנ עטוג ַא; ןָא ריט רעד וצ ןייג ןזָאלעג ךיז טָאה רע
 :טומ ןבעגעגוצ קיסייב ןוא ליטש רָאנ םיא טָאה

 !יױזַא וט !דױד ,ױזַא וט ---

 לטיּפַאק רעטניינ

 יקסנָארבאג לעשימ

 יו

 -עגּפָא ןַא יו עדנַארעװ-עּפַאק רענרעזעלג רעד ןופ סױרַא זיא ןירב
 -רעניאג רעד .טכַאלעגסיױא ,טקירעדינרעד טליפעג ךיז טָאה רע .רעטירב
 ,זיא ,רעהַא ןפורעג עילעטַא ןייז ןופ םיא טָאה רעכלעוו ,"לוק רעכעל
 טסולגרַאפ ךַאפנייא ךיז טָאה ,ןענירב ,םיא ,שלַאפ ןעוועג ,סיוא טזייוו
 זיא טָא ןוא ,ןפרָאװעגקעװַא ךעלדנעש ױזַא םיא טָאה עכלעוו ,יד ןעז וצ
 זיא יז זַא ,ןעגנַאלק יד רעדָא ..! שינעטסולג ַאזַא ןופ טַאטלוזער רעד
 יז רעדָא ; ןבירטרעביא ןעוועג ןענייז ,ןעװַאקרַאה סקַאמ ןופ קעװַא ןיוש
 ייב יז זיא סעּפע .ןרעדנַא ןַא טימ ךיז ןגרָאזַאב וצ ןזיװַאב ןיוש טָאה
 ...קידרעּפָאה וצ ךיז

 ןפיוא ןעמוקעג םיא זיא סָאד ןעוו ,טנעמָאמ ןבלעז םעד ןיא טעמכ
 רע טָאה ,גנַאגסױא-עפַאק םענעטכױלַאב ןכָאנ טירט עכעלטע ,קנַאדעג
 -ךעלטיור ַא טימ ,רוגיפ רעשליבצנַאמ רעכיוה ַא ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז
 טָאה רענעי .ןגיוא עכערפ ,עיורג טימ ןוא קיצײלּפ-טיירב ,לדרעב דנָאלב
 -כעלצולּפ רעד ןיא ,ךיז טָאה ןענירב דוד יוװ ,ןוא .טקוקעגנָא ףרַאש םיא
 טָאה רענעי .טרעדנואוורַאפ יא ,שירעכַאלּפָא יא --- ,טכודעגסיוא טייק
 -ייק םעד ,ּפָאק ןסיורג ןופ ,ןעמענוצּפָארַא גנוגעװַאב ַא טכַאמעג ןליפַא
 קידנּפַאברעד רעבָא : ָאנד ןטלעטשעגפיוא ןטימ םענייז טוה ןכייוו ןקידכעל
 ןייז ןגיוצעגקירוצ ןױשרַאּפ רעד טָאה ,טכיזעג טערומכעגנָא סנירב
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 ןופ ,ריט רענרעזעלג רעבלעז רעד ןיא ןײרַא ךיג זיא ןוא עּפַאל עטיירב
 וי ,סױרַא טשרעקָא זיא ,ןירב ,רע רעכלעוו

 ןטכיולעג טָאה ,סַאג קע ןפיוא ,ןענירב רעטניה עדנַארעװ עצנַאג יד
 יד ,טכיל שירטקעלע טימ לופ ןטסַאק רענרעזעלג ,רעטעריוװעג ַא יו

 ןעקנַארטעג עקיברַאפ יד טימ ,ךעלשיט עקידכעלייק ענרענייטשלמרימ

 ןיא ןעגנַאהעג יו ױזַא ןענייז ,ןײלַא רעכוזַאב יד יװ ױזַא ,רעזעלג יד ןיא

 -ניא .טיקיטכיל רענעבירטעגרעביא רעקיזָאד רעד ןיא ,ןטפול רעד

 ,ןעזרעד ןוא ּפָאק םעד טיירדעגמוא ,ןבילבעג-ןייטש ןירב זיא וויטקניטס

 טייג ,טנגעגַאב ָאד טָאה רע סָאװ ,רוגיפ עשליבצנַאמ עכיוה יד זַא
 -.טױר ערעווש ןייז ףיױרַא רעילימַאפ טגייל ןוא ןַאינָאס וצ וצ-קיטסַאה

 גיוב ַא טכייל ךיז טיג ַאינָאס .לטקַא ןקידכעליײק ריא ףיוא טנַאה עכעל

 םענייפ ריא םוא קידועקערש טיירד ןוא אשמ רעקישיילפ רעד רעטנוא
 ןקַאב יד ףיוא ערדוּפ עניורב יד וליפַא ,ךיז טכיולעצ םינּפ ריא .ליפָארּפ

 . .קורדסיוא םענעדלרפוצ ריא ןופ ןטכיולעגכרוד טרעוו

 זַא ;ןַאמ םעד ןעק רע זַא ,טנָאמרעד ןירב ךיז טָאה טציא טשרע
 ירנ ַא רָאטּפלוקס רעד ךָאד זיא סָאד ...!טרַאװ ,טרַאװ ....זיא סָאד

 -ַארעט ןוא ןיטשלמרימ ןיא ,זדנ ָא ר ב ןיא ןּפווג סעמעװ ,לָאד

 ןיא טלעטשעגסיוא ,קירוצ רָאי ןּפָאנק ַא טימ .ןעוועג ןענייז סע ַאטָאק

 -עֹרּפ יד --- ייז ןשיווצ ןוא ,"רעדלעפ ייזילע, יד ףיוא (*"יעלַאּפ יטּפ,

 טָאה עכלעוו ,"ןילָאערק רעקידנצנַאט, רעד ןופ רוגיפיזדנָארב עטרימ
 ...טריב שנַאלָאס :לעדָאמ ענעגייא ןייז סלַא ןזיוװעגסױרַא טציא ךיז

 טלָאמעד טכוזַאב ,ןירב ,רע טָאה ,בייוו ןייז ,ןַאינָאס טימ ןעמַאזוצ

 ףיוא טָאה רעכלעוו ,רעלטסניק ןטימ ךיז טנעקַאב ןוא גנולעטשסיוא יד

 ןוא קינרעביײוו ַא ןופ ןקילב ערעכיז-וצ ןוא ענעפָא-וצ ןפרָאװעג ןַאינָאס
 ,ןרָאװעג ןלעפעג טינ קרַאטש ,ןענירב ,םיא זיא סָאד .רעכערב-ץרַאה ַא
 םיא טימ ךיז ןענגעגַאב וצ ןדימעגסיוא ןָא טלָאמעד ןופ טָאה רע ןוא

 -עג רעירפ טָאה רעכלעוו ,לַאד רעבלעז רעד זיא סָאד ,ָאי .,לָאמַאכָאנ |

 ,*ד'רַארישזָאװ יר, ףיוא עילעטַא רעבלעז רעד ןיא טעברַאעג ןוא טניואוו

 שנַאלָאס ןטָאש סעמעוו ,לַאד רעבלעז רעד ; טציא טניואוו ,ןירב ,רע ואוו

 ,ןָאקלַאב ןטנַאקַאב-טוג-ריא ןפיוא ,ןביוא ,רעמַאק-ףָאלש ןיא טכוזעג טָאה

 ןט-14 םעד יאול ןופ טעב ןטיירב ןרעביא ךיז טנייוועצ טינ ריש ןוא
 ...טנַאקַאב טוג ןעוװעג ריא זיא טעב סָאד ךיוא
 .ןוא רענעמ ןופ ןגעוו יד ןענייז ךעלרעדנואוו ןוא טרעטנָאלּפרַאפ יו

 יו ,ַּפָא ךיז ןסיוטש ןוא ןטייווצ םוצ רענייא ךיז ןעיצ עכלעוו ,ןעיורפ

 .ץַאלַאּפ םעניילק (*
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 עכלעזַא ,לָאמטּפָא ,ןָאק ןעמ !ןטפערקירוטַאנ עויטַאגענ ןוא עוויטיזָאּפ
 -סיוא טינ ןַאמָאר םענעבירשעג ַא ןיא ןליפַא סעיצַאירַאװ עקידריווקרעמ

 ןוא ַאינָאס ,לַאד ןוא ןירב :ַאד ןענייז עיצַאירַאװ רע ד ןיא .ןרעלק

 ןיא זיירק:רעביוצ רעקידנפיול ןייא יו עבלעז סָאד זיא סע .שנַאלָאס
 עניימ ...ןעגניר ייווצ ענייז טימ ןרוט ַא ס רעקידעבעל ַא ,ןטייווצ

 ,טגירקעצ זיא ןעמ ןוא ךיז טביל ןעמ .עניימ זיא ענייד ןוא ענייד זיא
 ןוא טנגעגַאב ךיז ןבָאה ןעגניר-רעייפ עבלַאה ענעסירעצ יײװצ-לָאמ-ייווצ
 יַאב רעטבילעג סשנַאלָאס ...טייהרעטרעקרַאֿפ רָאנ ,ןדנובעגנעמַאזוצ-
 ןײלַא רע ןוא .בייוו ,סנירב ,ןייז טימ אמתסמ טבעל ןוא ךיז טנגעג

 טָאה עכלעוו ,רעטבילעג רענעפרָאװעגקעװַא רעד טימ ךיז טפערט ,ןירב

 ,םיוא טזייוו סע יו ,רעבָא ,ןטבאגַאב םעד טָא ייב לעדָאמ סלַא טנידעג

 .רעלטסניק ןלַאטורב קידהשקשינ

 -- !זירַאּפ ,ןטפַאשנדייל ענייד ןופ ןגעוו יד ןענייז רַאגרעדנואוו ---

 .רעביא רָאנ רימ טביילב טציא ,טלכיימשעצ רעטיב ןירב ךיז טָאה

 רעקיטיוה:לקנוט רעד טימ ךיז ןקינייארַאפ ןוא השורי סלַָאד ןעמענוצ

 ! ַאה-ַאה ,ןילָאערק
 "ןשיגָאל; ַאזַא ךָאנ טּפַאכעגמורַא ןענירב טָאה ןליוורעדיוו רעפיט ַא

 גנושימ-טולב עוויטימירפ ַא ןעזרעד טלָאװ רע יו סעּפע . ..ריפסיוא
 -"ובַאט, ןופ טינ וליפַא ןסייוו עכלעוו ,עדליוו ןשיווצ ,ןגיוא יד רַאפ

 ןַארַאפ רָאנ ןענייז סע יבַא ,טביולרעד זיא ץלַא רעכלעוו ייב ,(*ץעזעג

 | | ...תובקנ ןוא םירכז

 -קעװַא ,ןבעגעג:ביוה ַא עילַאװכ ַא יו םיא טָאה ןליוורעדיוװ ןייז

 ,טשרעקָא טָאה רע ואוו ,עדנַארעװ רענעטכױלַאב רעד ןופ םיא ןסירעג

 ןייז ןופ לַאניּפ ןטסרעטיב םעד טבצלעגרעביא ,טונימ רעבלַאה ןייא ןיא

 ןטשימעצ א ,םיא טָאה עילַאװּכ עבלעז יד .ןבעל-ןעילימַאפ ןטשױטנַא

 "ררט ,ןעלרעייפ עקידנפיול ,ןליבָאמָאטָא ןופ למוט ןיא ןפרָאװעגניײרַא

 יד ןרילוגער עכלעוו ,טײל-ייצילָאּפ ןופ יירעפייפ ןוא סנרָאה ןופ יירעב

 ןַאב םעד טציירקעג ןירב טָאה רעטעדנעלבעג .ַא יו .גנוגעװַאב עקרַאטש
 רעפרַאש ַא ןוא טנרָאװעג םיא טָאה ןעבורט רעװָאסַאב ַא .ץַאלּפ-ףיוה
 ןבעל טרַאה ,טָאה קילבנגױא ןבלעז םעד ןיא .ןַאמ-יײצילָאּפ ַא ןופ ףייפ

 .רעביירט ישַאמ ןופ יירעלדיז ַא טימ יסקעט ַא טזיוזעגכרוד ,םיא
 -סנבעל טימ ןירב ךיז טָאה ,ױזַא יװ טינ ןיילַא טסייוו רע ,רעטבױטַאב ַא

 ,רַאטָאװט ןטייווצ ןפיוא טעװעטַארעגרעבירַא ןעגנורּפש טכעלרעפעג

 ןייא ןופ ןעיורפ טימ --- לָאמטּפָא ,םיבורק טימ ןּבָאה וצ הנותח טָאברַאפ (*

 .ןטָאּברַאֿפ ךיוא זיא עדניימעג
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 סָאװ ,רעזייה עכיוה יד ןופ ןטָאש ןיא ךיז ןטלַאהַאב היח עטגָאיעג ַא יו ןוא

 ןופ לייט ןרעקיאור ןיא קעװַא זיא ןוא ,סענרעטמַאל יד ןופ רעטייוו

 ,סַאנרַאּפנָאמ רַאװלוב

 עסיורג יד ןופ ןרעייפ עלַא ךיז רעטניה ןזָאלעגרעביא טָאה רע

 רעדיוו ךיז טָאה גנַאגױעקנַאדעג רענעסירעגרעביא ןייז ןוא רעזיײה-עפַאק

 : ןדנובעגנָא

 טסייװ טציא .טרַאנעגּפָא ט י נ רעירפ םיא טָאה ליפעג ןייז ...מה

 טימ טדערעג םיא טימ טָאה ַאינָאס סָאװרַאפ רָאלק ףיוא ,סנטטקינײװ ,רע

 ליֿפױזַא טימ םיא טימ ךיז ןפרַאװאוצרעביא טומ טַאהעג ,טייקרעכיז ַאזַא

 "רעד רעשהדיחי-תב ריא ןופ ןעיורפ .ןעמזירָאפַא ןוא ךעלטרעווכעטש

 ,זַא טינ ןדייר ,ןעגנוגייצרעביא רעסַאנרַאּפנָאמ עריא טימ ,גנואיצ

 ןשליבצנַאמ ןוא ןעלטימ ןופ עזַאב ַא ןבָאה ייז ןדייס ,טנעמָאמ ַאזַא ןיא

 -טסבלעז ...סעקרָאק עכיוה טימ ךעלכיש עניילק ערעייז רעטנוא ץוש

 ןגָארט ןוא גָאט ַא העש טכַא ערעייז ןטעברַא סָאװ ,ןעיורפ עקידנעטש

 ױזַא ךיוא ,לָאמטּפָא ,ןדייר ,ןסַאצּפָא עטיירב טימ ךיש ןוא ןקָאז עבָארג

 יד ,ַאינָאס טרעהעג ייז וצ טינ רעבָא ;רענעמ ענעזָאלרַאפ ערעייז טימ

 טציא טבעל יז לי ,ױזַא טנשרד יז !ןיינ .ייןישרעג ענעריובעג

 עטנוזעג ענייז ףױא ,סעצײלּפ עטיירב סלַאד ירנַא ףיוא טנעלעגנָא

 ...גנַאל ױזַא .ךיוא ןטסנידרַאפ עקידנטײדַאב ענייז ףיוא ןוא ןטסיופ

 שנַאלָאס טימ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןָאט ריא טימ טעו רע זיב גנַאל ױזַא

 "עג טינ ןופרעד טרעוו לייוורעד .ןפרַאװקעװַא ךיוא יז טעוו ןוא טריב

 םעד רענייא ןרַאנ עדייב ןוא ,יז טרַאנ רע ןוא ךיז טרַאנ יז ,טרעלק

 "רעד סנַאמ ריא ןופ טַאהעג-האנה ַאינָאס טָאה סָאװ-עליײװרעד ,ןטייווצ

 טָאה רע זַא :ױדיװ ןייז ןופ ,ריא וצ ןעמוק-קירוצ ןייז ןופ ,גנורעדינ

 ןיא ןענופעג טָאה רע ןכלעוו ,טפיה ןפיוא סיר ןטימ דיילק ריא טשוקעג

 טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ןעמונעג-המקנ יז טָאה סָאװ-עליײװרעד ,רעמלָא

 ןייא ןשיװצ ,טייצ רעטסוּפ רעד ןיא ןוא ,ןעמוק ןייז טימ טקיטעּפשרַאפ

 יז ןזָאלעג --- ,לַאד ירנַא ןוא ןעקוװַאקרַאה ןשיווצ ,עטייווצ סָאד ןוא ץכעביל

 ןשרעבייוו ןתמא םעד ,ןירב ,ריד וטסָאה טָא ...ךעבענ ,ןײלַא טקנינייא

 .ייןעמוקיץינוצ ריד טעװ סע !טסעפ סָאד טלַאה !רשוי

 םענערָאפעגנָא ןופ גנורעטישרעד יד ןוא הפרח עטבעלעגרעביא ןייז

 רעמ טָאה רע זַא ,טרעדורעצ ןוא טכָאקעצ ױזַא םיא ןבָאה ליבָאמָאטָא

 ןענייז טירט ענייז .סָאװ בילוצ ןוא טייג רע ןיהואוו טסואוועג טינ

 .לָאהָאקלַא םעניימעג ןופ יו ןעמונַאב --- ּפָאק ןייז ,קידלקַאװ ןרָאװעג

 "רעביא ןירב ךיז טָאה --- ? תמא ןַא ףיוא ךיז ןרוכישנָא רשפא ---

 סױרַא ןעמ טגָאלש ,דנַאלסור ןיא ןעמ טגָאז ,לייק ןייא טימ --- .טגיילעג
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 רענעטכױלַאב רעד וצ ךיז ןרעקמוא רָאג רשפא רעדָא .. .ןטייוצ םעד
 ,ּפָאק ןרעביא שַאלפ ַא טימ רָאטּפלוקס רעה םעד ןעגנַאלרעד ,עדנַארעוװ
 ! ןטײקשירַאנ ,ךַא ..? לַאדנַאקס ַא ןכַאמ

 ? ןָאט ואורּפ ַא . . .ןייוו ןופ טפעשעג ַא ןעגנַאגעגיײברַאפ זיא רע
 ךָאנ טָאה רע "...ךיז ןעקנירטנָאא :וזַא רָאנ ךיז טדער סע ,..םה
 טָאה ןײלַא רע ,הקשמ לסיב ַא ןופ ןריולרַאפ טינ ּפָאק םעד לָאמנייק
 ,ןפלָאהעג טינ טָאה סע -- ,טלגילקעג ךיז ןבָאה םירבח : טװאורּפעג
 ייב ןבילבעג זיא רע -- טרעקרַאפ ןוא ןעקנורטעג ָאדרָאב ךָאנ קַאינָאק
 ,ןופרעד ןרָאװעג רָאנ זיא רע .ךיז רעביא לָארטנָאק ןקידנעטשלופ םעד
 ןבָאה ןזיוצנַארפ יד .רעשילָאכנַאלעמ רעדָא ,רעקיטסול לסיב ַא רעדָא
 רעדָא ,ןייוו רעכעליירפ --- ?יעג ןעוו, : טרָאװ עקיטכיר סָאד םעד רַאפ
 ןקינָאטניײא ןיא גנורעדנע ןַא ... ןייוו רעקירעיורט --- ?טסירט ןעוו,
 יד ןלעטשמוא ןימ ַא זיא סָאד .טרָאפ סָאד זיא ןשטנעמ ַא ןופ דנַאטשוצ
 רעטניוו ןופ ןוא רעטניוו ףיוא רעמוז ןופ :רעטַאעט ןיא סעיצַארָאקעד
 .. .רעמוז ףיוא

 -טסוּפ יד .טסולגעג טינ רעבָא םיא ךיז טָאה ןײלַא רענייא ןעקנירט
 טָאה רֶע סָאװ ,רעטצנעפיךַאד ןקידצענעג ןסימ שילעטַא ןייז ןופ טייק
 ןײגנײרַא רעסעב .ןקָארשעג םיא טָאה ,קיררצ העש ַא טימ ןזָאלרַאפ
 טָאה רע .סעומש ַא ןּפַאכ ,םיא טימ ןעקנירטסיוא ןוא ןיקסנָארבַאג וצ
 וטס ןיא ךַאנָאמ ןקיליוויירפ םעד טָא ייב טכַארברַאפ טינ גנַאל ןיוש
 ,ריזנ רעטלַא רעד טָא ,םיא רַאפ רע טָאה לָאמעלַא ,לַאטרַאװק ןטנעד
 ןסיורג ןטַאװעכילּפ ןייז ןופ קנַאדעג םעיינ ַא .זירּפרויס זיא טינ ןכלעוו ַא
 שיינ ַא ,סױרַא ּפָאקסָארקימ ןופ טשרעקָא גנושרָאפ-בעװעג עיינ ַא ,ּפָאק
 ...צעבלָאק רעטליקעגּפָא רעד ןיא עיצקַאער עשימעכ

 טלדנַאהעגנייא ןוא טפעשעג ןייוו ןיא ןײרַא ךיילג ןירב דיוד זיא
 -סיוא יד טָאה רע .ךעלדנרעטש יירד טימ עיזאואוורוק שַאלפ עטוג ַא
 עשיזיוצנַארּפ ערעדנַא עלַא יװ רעמ .,טַאהעג ביל הקשמ עטנכייצעג
 .חיר ןכעלרעדנואוו ןוא םעט ןקידנטעלג ריא רַאפ ,ןקַאינָאק

,2 

 ,שזנָאמ ץַאלּפ ןופ טיײרו טינ טניואוועג טָאה יקסנָארבַאג לעשימ
 ,קָאטש ןטירד ןפיוא ,זיוה רעטלַא ןַא ןיא .לַאטרַאװק ןשינײטַאל ןיא
 רעסיורג ןייז טימ ,טנדרָאעגנייא לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא ךיז רע טָאה
 טינ רעמ ןוא ,עירָאטַארָאבַאל"זיוה רעניילק ןייז טימ ןוא קעטָאילביב
 דלַאב ,קירוצ רָאי קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ טימ .ךיז ןעיצסױרַא טלָאװעג
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 טָאה ,עימעכ ףיוא ןעמַאזקע-רָאטקָאד ןייז טכַאמעג טָאה רע יו םעדכָאנ

 טָאה עכלעוו ,יורפ רעגנוי ןייז ןוא ןיקסנָארבַאג ןשיווצ טריסַאּפ טעּפע

 "רעדנַאנופ ךיז ןענייז ייז ןוא ,טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד טכוזַאב ךָאנ

 .ןעגנַאגעג

 "ַאר וצ טרעהעגפיוא ,טבעלעגרעביא רעווש סָאד טָאה יקסנָארבַאג

 זיב רָאהיּפָאק עטיורגרַאפ יד ןסקַאװ ןזָאלעג ,דרָאב ַא ןזָאלרַאפ ןוא ךיז ןריז

 ענייז ןופ טנעוו עכעליירפ-טינ יד ןיא ךיז ןסָאלשעגנייא ,ןגַארק ןרעביא

 ןָא טלָאמעד ןופ ,ןעיורפ טימ טָאה ןוא ,ךיק ַא טימ ךעלרעמיצ יירד

 ןַא ןופ ןעמָאנ ַא טכַאמעג םיא טָאה סָאד .טַאהעג ןָאט וצ סָאװ קיניײװ

 .םיא ןופ ןסירעגּפָא ,זייווכעלסיב ,ןוא קַאדושט לקיטש ַא ןוא טעקסַא

 "טיג יװ ,רעטייוו ךס ַא ןעגנַאגעג ןענייז עכלעוו ,טניירפ ענעזעוועג ענייז

 "עג ןוא רעטרעוו עבלַאה טימ ,זליפַא ןבָאה ייז רָאנ ,רעמ םיא ןנוזַאב

 רעקידװענה-ץרַאװש ,רענייש ןייז טכער ןבעגעג ,ןעקנואוו עלופסינמייה

 "האירב רעדליוװ, ַאזַא טימ םערָאװ ,ןזָאלרַאפ םיא טָאה עכלעוו ,יורפ

 .ייןעמוקוצסיוא רעווש ךָאד זיא

 רעביא ,סױא'גָאט ןיײאיגָאט ,ןָא טלָאמעד ןופ טגיניק יקסנָארבַאג

 רעביא ןוא ,סעצילָאּפ ףיוא ןוא סרעמלַא ענרעזעלג יד ןיא רעכיב ענייז

 ,ךיק רעד ןיא טנדרָאעגנייא ךיז טָאה רע סָאװ עירָאטַארָאבַאל רעניילק ןייז

 ,גוצכרוד ןקרַאטש ַא טימ ןעמיוק ןטוג ןקיצנייא םעד ןטרָאד ןצונַאב ידכ

 ןיא ןענימַאק ערעדנַא יד םערָאװ .עלהריד ןייז ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו

 ןייא יז טצייה ןעמ ןעוו ןרעכיור רעמיצ-סע ןייז ןיא ןוא טעניבַאק ןייז

 ,ןפָאטש עשימעכ יד ןופ ּפָא ךיז ןלייט סָאװ ,ןזַאג יד רַאפ טינ ןגיוט ןוא

 .ייז רעביא טעברַא ןעמ ןעוו

 פא טיג רע סָאװ ,טעברַא ןדנוטש עכעלטע יד ןופ רע טיצ הנויח

 עטרעגָאמעגסױא יד .ןברַאפ ןופ קירבַאפ ַא ןיא ,ךָאװ ןיא לָאמ ףניפ

 -ָאק יילרעלכ טימ טרימשרַאפ לָאמעלַא רַאפרעד םיא ייב ןענייז רעגניפ

 -רַאפ ַא ןָא ןענָאמרעד ייז .ןשַאװּפָא טינ ךיז ןזָאל סָאװ ,ןקעלפ עטריל

 ןגָארט סע ךעלטנעה סעמעוו ,רעליש ןרעביוז קירעביא טינ ,ןטעװַאה

 -ַאבמוא עסיוועג א וצ םיא ןביג ןוא ,טניט ןופ םינמיס לָאמעלַא ךיז ףיוא

 ןייז רַאפ --- רעמ ךָאנ ןוא ,טעברַא ןייז רַאפ םיא טלָאצ ןעמ ,טײקנפלָאה

 רעייז ךיז ףױא טיג ןײלַא רע רָאנ .טכעלש טינ ,טייקשירעדניפרעד

 ײב טעב ןעמ זַא .ןגיל טינ ךיוא סָאד טביילב קנַאב ןיא .סיוא קיגײװ

 ןענָאמ .טינ גנוטיווק ןייק לָאמנייק טמענ ןוא רע טיג ,האוולה ַא םיא

 ,סױא סָאד ןצונ עטנַאקַאב עכעלרע-טינ .טינ ךיוא רע טנָאמ בוח ַא

 ,רעקיל לזעלג ַא ייב ,ךָאנרעד ןוא .ךיז טזָאל סע סָאװ וצ םיא ייב ןעמענ

 ןוא םיא ןעמ טדערַאב ,טלעג ענעילטנַא סָאד ףיוא טלעטשַאב זיא סָאװ
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 סָאװ ןטנעצָארּפ עקיצנייא יד ןענייז סָאד ...סיוא םיא טכַאל ןעמ
 ערעסערג ןוא ערענעלק עטרעקעגקירוציטינ לָאמניײק יד ףיוא ןָא ןסקַאװ
 טינ ןוא .קידנסיוו טינ ךיז טכַאמ ןוא ןופרעד טסייוװ יקסנָארבַאג .ןעמוס
 ןייז ןיא .הלווע ןַא טגייוװשרַאפ סָאװ ,רענייא ַאזַא זיא רע לייוו רַאפרעד
 ,טלעג ןופ ןינע םעד רָאנ ,ןעײּפש טינ לָאמנייק ךיז רע טזָאל עשַאק
 ,קידריוו-טינ ןוא קיטכיוו-טינ ױזַא רַאפ רע טלַאה ןעגנולָאצּפָא ןוא תובוח
 ןיוש ןענייז עכלעוו ,טנעה יד טימרעד ןקעלפ וצ טינ ךיז טניול, םיא זַא
 רעפטנע רעקיצנייא רעד זיא סָאד ."טקעלפרַאפ קידהשקשינ ךיוא ױזַא
 -ילעב יד סָאװ ,סָאד טייגרעד ןרעיוא ענַײז וצ ןעוו ,לָאמעלַא טָאה רע סָאװ
 רעגניפ עטרילָאק ענייז טימ ריפ ַא טיג רע ...םיא ןגעוו ןגָאז תובוח
 ,סָאד טביילב ייברעד ןוא ,ןקַאנ ןפיוא רָאה עטיורגרַאפ עגנַאל יד רעביא

 ןַא ןיקסנָארבַאג רַאפ זיא קירבַאפךברַאפ רעד ןיא עלעטש ןייז
 -ָאיב : בוטש ןיא םיא ייב זיא ענייז טעברַא עטסטבילַאב יד .שינעמוקּפָא
 יװ ּפָאקסָארקימ ןטימ רעמ רע טעברַא ָאד .עימעכ עשינַאגרָא ןוא עיגָאל
 יד ןטכַארטַאב עטציּפשעגנעמַאזוצ סָאד ,עבלָאק רענרעזעלג רעד טימ
 עיירפ עצנַאג ןייז טגנילשרַאפ סנזעוו עקידעבעל ןוא ןצנַאלּפ ןופ ןבעוועג
 ערעדנוזַאב ייווצ יד טָא ןופ טייקכעלנע רעד רעביא טניוטש רע .טײצ
 יו עיפָאזָאליפ רעמ זיא ןופרעד טַאטלוזער רעד ןוא .גָאט רעדעי ןטלעוו
 ןיא יז .תילכת רעכעלטפַאשנסיװ יוװ גנואווש-ןעקנַאדעג רעמ ,גנודניפרעד
 ,רעיילש ַא ןָא ,יז טזיײװַאב רע .עיגָאלָאיב יד ,עטבילעג עמייהעג ןייז
 -סיוא ןיא ןָא זייווכעלסיב יז טוט ןוא עטנַאקַאב עטנעָאנ רָאג ענייז רָאנ
 ,טסַאג ןייז ןוא םיא ןשיווצ זיב ,טרָאװ ןופ רעדיילק עכיירנברַאפ ,עטכוזעג
 עכלעוו יד ,ןיסעצנירּפ ַא ןציז טביילב ,לוטש ןטעװעצונעגּפָא ןַא ףיוא
 טעװ ןוא טפַארק ןוא טכַארּפ רעלופ ריא ןיא ןסקַאװסיוא לָאמַא ךָאנ טעוו
 ןייז ,יז ןלעטשרָאפ ןכָאנ ...טלעװ רעד ןופ גנוריפ יד ןעמענרעביא
 ןדייר טזָאל רע ,רעקידנגייוש ַא ןציז רע טביילב ,עטבילעג עמייהעג
 ,ןײלַא רע יוװ ױזַא יז טרעדנואווַאב רענעי ןעוו תחנ טביילק ,טסַאג ןייז
 -ניא גונעג טינ טָאה טסַאג רעד זַא טקרעמַאב רע ןעוו ךיז טרעזייב ןוא
 .ןבעל ןכעלרעניא ןצנַאג ןייז טּפַאכרַאפ טָאה עכלעוו ,רעד וצ סערעט

 ,קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ ,זירַאּפ ןיא ךיז ןצעזַאב סנירב ךָאנ דלַאב
 ןפיוא ,ןָאיסנַאּפ-רעמוז ַא ןיא טנעקַאב ןיקסנָארבַאג טימ ךיז רע טָאה
 .םיא רע טכוזַאב ןָא טלָאמעד ןופ ןוא .עידנַאמרָאנ רעד ןיא םי גערב
 .ןײלַא רענייא --- ךָאנרעד ,ןעמַאזוצ ,בייוו ןייז ,ןַאינָאס טימ טשרעוצ
 עסיורג ַא זיא יז זַא ,טדערעגנייא ךיז טָאה ַאינָאס רעדייא ךָאנ םערָאװ
 טסייג רעקיאורמוא ןוא טימעג רעטכייל ריא ןיוש טָאה ,ןירעלטסניק
 -גָארבַאג ןיא ךעלרעמיצ עשידָאמ-טלַא ענעזָאלעגּפָא יד ןגָארטרַאפ-טכעלש
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 חיר ןשיפיצעּפס םעד ןוא ענייז טעב עשיטעקסַא עלָאמש סָאד ,הריד טיקס

 עגנַאל ןריפ ןופ ןגינעגרַאפ םעד יז טָאה .עירָאטַארָאבַאל-ךיק ןייז ןופ

 ןזָאלעגרעביא ,סעמעט עשיּפָאזָאליפ ןוא עכעלטפַאשנסיװ ףיוא ,ןסעומש

 "עד ַא טנעיילעג ןוא עילעטַא ןיא ןבילבעג יז זיא ןילַא ןוא ,ןַאמ ריא רַאפ

 םינ .טַאהעג טשינרָאג םעד ןגעק טָאה ןירב דיוד .ןַאמָאר-וויטקעט

 םעד טָאה ןײלַא רע רעבָא .סעיטַאּפמיס ענייז ןעגניווצפיוא ריא טלָאװעג

 טכַאמעג ,םיא טנוזַאב לָאמטּפָא ,ןעמוקַאב-ביל קַאדושט ןקירָאײקיצכעז

 ןזָאלעג ןוא עירָאטַארָאבַאל רעוויטימירּפ ןייז ןופ ןוא םיא ןופ ןציקס ךיזא

 סעדעי םערָאװ .טכַאמעג טינ טייב ןטכעלש ןייק' טָאה רע ,ןדייר םיא

 ,ןסיוו ןקיטייוליפ סמענעי ןופ ןגָארטעגקעװַא זיא טינ סָאװ רע טָאה לָאמ

 סױטש ןקיטסייג ַא ןגָארקעג ,ךיק-טסוַאפ ןייז ןיא זיא טינ סָאװ טנרעלעג

 .ןעקנעדוצכָאנ

 ,ןסעומש עכעלטפַאשנסיװ ךָאנ טייקירעגיינ ענדעשז סנידב דיוד

 "עג ןטרעטלערַאפ ךָאנ-ןרָאי-יד-טיול-טינ ,םעד ןײרַא לָאמעלַא טגנערב

 קורדנייא רעד יו רענעביוהעג ,גנומיטש רענעביוהעג ַא רָאג ןיא ,ןטנרעל

 טימ ,ןברַאפילעטסַאּפ טימ ןוא סײװ-ץרַאװש ןיא ןציקס ענייפ יד ןופ

 דעּפַאטיטינ גנַאל ןיוש יד ,טייצ וצ טייצ ןופ ,טריצַאב ןירב דיוד עכלעוו

 ןוא ןטנעמירעּפסקע ענייז ןגעוו םיא טלייצרעד יקסנָארבַאג ,טנעוו עטריצ

 יד ץנַאלפ ַא ןופ (*עמזַאלּפָאטָארּפ יד זיא םיא רַאפ .טריזַאטנַאפ

 ,עטײװצ סָאד יװ ױזַא ,ענייא .ביילױשטנעמ ַא ןופ סָאװ עבלעז

 יקיבײא ,ןיז ןסיועג ַא ןיא ,טבעל ןוא ןפוא ןבלעז ןפיוא ךיז טלייט

 "נעגנַאגרַאפ רעױרג רעד ןיא רעטומ ןייא ןופ ייז ןעמַאטש עדייב

 רעדעי ןיא רעבָא ,שרעדנַא לסיב ַא רָאנ זיא גנולקיװטנַא רעייז .טייה

 ןופ עלעכלייט לטנָאילימילימ ַא ָאד זיא לרעמעקיץנַאלפ רעדָא -שיילפ

 םיצרש ,ךעלמעווש ,רעמייב ןריובעג טָאה סָאװ עמזַאלּפ רעטשרע רעד

 ףָאטשנירג רעד --- ליפָארָאלכ רעד זיא ןיקסנָארבַאג רַאפ ....תויח ןוא

 עקידעבעל ןופ ןרעדָא יד ןיא טולב עטיור סָאד יו עבלעז סָאד ,ןצנַאלפ ןופ

 ןוא .ןזייא סָאד זיא ,רע טגָאז ,ןברַאפ עדייב ןופ עטַאט רעד .סנזעוו

 רָאנ ןעייטש ייז .רעדירב עשינַאגרָא ערעזדנוא ןענייז ,רע טגָאז ,רעמייב

 "רעטנוא רעקיצנייא רעד זיא סָאד .ךיז ןגעװַאב רימ ןוא טרָא ןייא ףיוא

 עכעלדניפמע ךס ַא ,רשפא ,ןלעוו רעטעּפש ןרָאי ןענָאילימ טימ .,דייש

 ןבױהנָא ןוא דרע רעד ןופ סױרַא ,ליּפשייב םוצ ןז ָא מי מ יװ ,ןצנַאלפ

 עטשרע יד .סיפדןעניּפש ךס ַא טימ יװ ,ןעלצרָאװ ערעייז טימ ןיײגמורַא

 ןעמ זַא .טייקשיאעוורענ רעייז זיא ןבעל ןקידרעטעּפש רעייז ןופ םינמיס

 .לרעמעק סיווו-ויא (5
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 ,עכָאּפע רעזדנוא ןיא ,טציא ןיוש ןעמ טעז ,עזָאמימ ַא ןָא טריר
 ,ןעמולב ןופ ...ךיז ןכַאמרַאפ ןוא ףיוא-ןרעטיצ ךעלטעלב עריא יו
 ,ךעלרעטַאלפ-עטרילָאק ןרעוװ ןכָאּפע עקידנעמוק יד ןיא ןלעוו ,רע טגָאז
 . .. סעקרעצשַאי --- ןעמָאװש יד ןופ ןוא

 -טינ רעביא ,קירבַאפ רעד ןיא ,זיוה ןרעסיוא ,טעברַא עצנַאג ןייז
 ,עימעכ עצנַאג יד .טצעשענגנירג יקסנָארבַאג טָאה עימעכ רעשינַאגרָא
 גנוי רעייז ךָאנ זיא ,רעהַא זיב ןפַאשעג ןבָאה ןשטנעמ סָאװ ,רע טגָאז
 ןופ טייוו רעייז ךָאנ זיא סע .רוטַאנ רעד טימ ןרירוקנָאק ןיוש ליוו יז ןוא
 טימ טכַאמעג ןיוש טָאה רוטַאנ יד סָאװ ןוואורּפ ןענָאילימ יד ןגָאינָא
 תיב-ףלַא רעד יװ רעמ טינ עימעכ יד ךָאנ זיא עלייוורעד .,ןפָאטש ערי א
 םוצ ,טלּפַאלּפ דניק סָאד סָאװ ,תויתוא עסיורג עטרעּפמולעגמוא טימ
 םעד רעביא ןיוש ךיא טעברַא טָא .. .לוש רעד ןיא ,סױרַא לָאמ ןטשרע
 עכעלרעדנואוו ַא זיא ַאזַא לרעמעק רעדעי .ןרָאי ךס ַא לרעמעק-סייוו-ייא
 זיב ךיז ןטייב ןוא ךיז ןבעו ןוא ךיז ןשימ סע ואוו ,עירָאטַארָאבַאל
 ױזַא ןילַא ייז .עלַא טעמכ ייז ןענעק רימ ,לָאמַא ףיוא ןפאטש קיסיירד
 ליפיוו ,ףָאטשרעױז ןוא ףָאטשרעסַאװ ליפיוו .סעיצרָאּפָארּפ ערעייז יװ
 ןוא רעטייוו ױזַא ןוא ,ןזייא ןוא םָארב ליפיוו ,רָאפסָאפ ןוא ףָאטשקיטש
 טינ רעבָא ,ןשימסיוא שימעכ רימ ןענָאק ןפָאטש עלַא יד טָא .רעטייוו
 ידכ ,טייק רעד ןיא ןעגניר עמייהעג ,ןטרָאד ןוא ָאד ,ןלעפ סע .,ןבעלַאב
 עדנילב יו ,ייז ןכוז רימ ןוא .טייקינייא ןייא ץכעשימ רעד ןופ ןכַאמ וצ
 רוטָאנ יד םערָאװ ! טינ סָאד זיא רעדנואוו רעסיורג ןייק ....זייא ןפיוא
 -ַאוװ ,ןוואורּפ ײלרעלַא ןופ ןרָאי ןענָאילימ ךס ַא ךיז רעטניה ןיוש סָאה
 רעטנזױט קילדנעצ ןוא רעטנזיוט ,ןעגנוגיינ ענעריובעגנייא ,סעיצַאיר
 ,עימעכלַא רעד טימ ןיוש ,ןסיוו ןצנַאג רעזדנוא טימ ,רימ ןוא ,ןטייקנייפ
 -ָאמ רעד טימ ןוא ,רעטצניפ רעד ןיא טעשזדנָאלבעג לָאמַא טָאה סָאװ
 טעדנירגעג רעטשרע רעד טָאה עיזַאו אווַא ל סָאװ ,עימעכ רענרעד
 זיא רוטלוק עצנַאג רעזדנוא .רָאי טרעדנוה ןצפופ ,ונ ...טנזױט ַא --
 -רַאפ ךיז רימ ןענָאק יװ .רָאי טנזיוט עכעלטע יװ רעמ טינ טלַא ךָאד
 רוטָאנ יד .ּפָארַא טינ ךיז ייב רימ ןלַאפ ןגעווטסעדנופ ןוא . ..? ןטסעמ
 -עג ןיא רוטַאנ יד .יז ןריזינָאיצולָאװער רימ ,טריזינַאיצולָאװע טָאה
 ,גנוקעדטנַא ןַא זיא גנורּפש רעדעי .ןעגנירּפש רימ ,ריפ עלַא ףיוא ןכָארק
 סע ...טייצ רעד טימ ? טסיײװ רעװ ןוא .סנ ַא -- גנוקעדטנַא רעדעי
 ,ןײרַא ךיז טרעלק ןעמ ןעוו ןגיוא יד רַאפ ןעלדניווש ןָא טביוה

 ענייז רעסיוא ,ןכערּפשעג עטנַאסערעטניא סיקסנָארבַאג רעסיוא
 ךיוא ןעמוקַאב-ביל ןירב טָאה ,קיזיפ ןוא עיגָאלָאיב ןיא ןעגנוטכַארטַאב
 ףיוא טקוקעג טינ .רעטקַארַאכ ןייז ןיא ןכירטש עקידריווקרעמ עכעלטע
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 ,יורפ רעגנוי רעקילָאמַא ןייז ןופ ןטילעג ױזַא טָאה יקסנָארבַאג סָאװ ,םעד

 טייקכעלטרעצ רעד טימ ,סיוא םיא טמוק סע ןעוו ,ריא ןופ רע טדער

 -סעווש רעניילק ןייז ןופ ןזירּפַאק יד ןגעוו רעדורב םענעסקַאװרעד ַא ןופ

 יױזַא ךיוא --- ןעיורפ ערעדנַא ןגעוו .רעט

 ימש רעדנוזַאב ןייז טימ ,ןענירב וצ ,לָאמנייא ,רע טכַאמ --- ,ךֵא ---

 ןײלַא רעטשרעבױא רעד סָאװ ,רערעזדנוא פיר רעד טָא -- ,עלעכ

 עלַא ןעגנַאגעגסױא םיא ייב ןענייז סע ןעו ,טעבנגעג זדנוא ייב טָאה

 ןדייזרעטלע רעזדנוא טרעפעלשעגנייא טָאה רע ..!ןּפָאטש-יוב ענייז

 ןוא שינעפעשַאב ענייש ַאזַא טיובעגסיוא ,ןייב ַא ןטינשעגסיוא ,ןעמדָא

 ערעדנַא ךס ַא ןשיװצ ,ןדעדג ןופ ןשינעטכידעג יד ןיא סע ןטלַאהַאב

 טנערב ּפיר םענעטינשעגסיוא רעזדנוא ןופ דנואוו יד .ןשינעפעשַאב ענייש

 "נײרַא ןליוו רימ ןוא םורַא ןפיול רימ .גָאט ןקיטנייה וצ זיב קידארומ ךָאנ

 רעזדנוא ןיא ןעניפעג רימ רָאנ סָאװ ,טינש ןקיטולב רעזדנוא ןיא ,ןסָאּפ

 קיטש ַא :ךיז טזָאל סע רָאנ סָאװ ןוא טנגוי רעקידלמוט ןוא רענדעשז

 טינ רָאנ ...ץַאק ַא ,עלעזדנעג ַא ,עקלַאיל ַא ,יורטש-ליונק ַא ,עילקַאּפ

 ךָאנ טרעוו סנטסיימ .טולב סָאד ןטלַאהרַאפ וצ זדנוא טגנילעג לָאמעלַא

 ,לגענ רימ ןליפרעד ,גנולייה רעליק ַא טָאטשנָא .רעפרַאש קיטייוװ רעד

 ןרעטלע ערעזדנוא ןופ םיגוויז יד ... גנוטפיגרַאפ-טולב ןופ ןענערב ַא

 טבעלעגּפָא ייז ןבָאה ןרָאי ןוא ןרָאי .טסַאּפעג רעסעב סעּפע ךיז ןבָאה

 -ַארטלוא יד ,עקיטנייה יד ,רעבָא ,רימ .תורוד טלעטשעגפיוא ,ןעמַאזוצ

 ,זיימ עטמסרַאפ יד יװ ּפיר םענעריולרַאפ רעזדנוא ךָאנ ןפיול ,ענרעדָאמ

 ּפיר רענענופעג רעד זיא לָאמנייק .ןײרַא רימ ןלַאפ סעּפע לָאמעלַא ןוא

 : קידכעלייקיוצ רעדָא ,קיציּפשוצ רעדָא .סָאמ רעקיטיינ רעד טול טינ

 ןענייז רימ לייוו רַאפרעד סָאד זיא .,, ןיילקיוצ רעדָא ,סיורגדוצ רעדָא

 עלעוסקעס רעזדנוא ? ןרעטלע ערעזדנוא ןופ רעטריניּפַאר ןוא רעפיט

 רענע מ רימ יװ ,ןײלַא רימ יװ טקנוּפ טפיטרַאפ ךיז טָאה דנואוו

 ןענייז ןעיורפ ענענַאטשעגּפָא-טשרמולכ ערעזדנוא ןוא . ..ןגָאז ךיא ליוו

 ,רוטַאנ יד .ךָאל עקיטולב ַאזַא ןבעל עצנַאג סָאד ןליפוצסיוא ןיילק וצ

 ױרפ ןייא .טײקטסוּפ םוש ןייק טינ ךָאד טגָארטרַאפ ,טסיײוװ ריא יו

 ןעיורפ ערעזדנוא ןעוט ,ךעלריטַאנ ,עבלעז סָאד .קינײװ רַאפרעד זיא

 ןופ רימ ןענייז רעדָא ...רעטסומ רעטוג ַא יז רַאפ זיא ןַאמ רעד ,ךיוא

 "נדייל רעזדנוא ; ןרָאװעג רעקישטַאלּפ רָאנ רעפיט טינ רוטלוק ליפוצ

 רַאפרעד ךיז טלַאה גוויז רעזדנוא .ךעלקנערק ,קיפיואנביוא --- טּפַאש

 "אקפנ יד זיא סָאװ ,ךַא ...טנַאװ םוצ סעברַא ןַא יװ וצ-טייטש ,טינ

 "ייווצ יד טכוז טפלעה ןייא ,טלעוו רעד ףיוא םורַא ןעייג רימ יבַא ! הנימ

 .יי ןסַאּפנָא טינ רעטייווצ רעד ןָא ךיז ןָאק טפלעה ןייא ןוא ,עט
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 *, ,,טײקמַאזניײא וצ ןריה רעמיצ-ףָאלש ןשירעבייוו ןופ ןגעוו ץלַא ,ךיא יװ עגַאל רעבלעז רעד ןיא וטסיב טָא ? טײקידרעּפָאה ןוא טנגוי ןייד טימ ,ןבעל-רעלטסניק ןקידלמוט ןייד טימ טריפעגסױא וד טסָאה סָאװ ! ןַאמרעגנוי ,ונ; :ןכַאלסױא טינ םיא לָאז רענעי טַאהעג ארומ טלָאװ רע יװ טקנוּפ .ןײרַא ןגיוא עקיטכיזכרוד יד ןיא ןיקסנָארבַאג ןקוק וצ טמעשעג ךיז רע טָאה סעּפע .טינ םיא טעז רע זַא ךיז טכַאמעג ןצנַאגניא לָאמנייא ןוא ,סַאג ןיֹא לָאמ רָאּפ ַא ןפָארט -עג קילעפוצ רָאנ םיא טָאה רע .םיא ןכוזַאב וצ טרעהעגפיוא ךיוא ןוא ןַאינָאס ןָאטעגכָאנ ןירב טָאה ןבעל-ןעילימַאפ ןייז ןיא עפַארטסַאטַאק רעד טניז .ןגיױא עשרעדניק יד טימ קַאדושס ןקירָא-קיצכעז םעד וצ טייק -טרַאצ עכעלרעדורב ַא ןפורעגסױרַא םיא ייב טָאה ,דנואוו ןייז וצ יורפ ענעזָאלעצ ןייז ?ןסַאּפוצ טינ, ןופ קיטייוו ןקידנענערב םעד טבעלעג -רעביא טשרעקָא טָאה ,ןײלַא ןירב ,רע ןעוו ,טניירפ ןייז ןופ ןעקנַאדעג עכעלדליב יד ןָא ,טנעמָאמ ןרעווש ַאזַא ןיא ,ךיז ןענָאמרעד סָאד
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 ,ןײלַא ךיז ןגעק סיעכהלדוצ ןופ ליפעג ַא טימ ןבױהעגנָא ןיקסנַארבַאג ייב סָאד ךיז טָאה לַאפ ןטסעב ןיא ... טייהניואוועג ַא ןרָאװעג ןופרעד זיא ךָאנרעד : קיטכיוו ןכַאמ ךיז ןלעװ טימ ,עמַאלקער ַא טימ סָאד ךיז טָאה ןבױהעגנָא זַא ,קיטכירפיוא םינ זיא סָאד זַא ,טכַאדרַאפ ַא ןגעלעג זיא לקניוו-חומ ַא ןיא ואוו ץעגרע ,טרירעג קירעביא טינ ןענירב טָאה ,סָאד טכיורב סע רעװ ןעמעלַא טייצ ןייז ןוא ןסיוו ןייז ,ןטסנידרַאפ ענייז ּפָא טיג ןוא ,ןדייר ןיא יװ ױזַא ,ןבעל ןיא ךרוד סָאד טריפ יקסנָארבַאג סָאװ סָאד .טינ סָאד ןעוט סָאװ יד רַאפ ץלַא ןבעגוצּפָא ידכ טינ רעבָא ,רעקרַאטש ,רעכייר ,רעגילק ןייז וצ ידכ ,ןיילַא ךיז רַאפ רָאנ טעברַא שטנעמ ַא זַא ,גנוגייצרעביא יד טצנַאלפעגנײא םיא ןיא טָאה גנואיצ -רעד עשיטַאבעלַאב סנירב ,ךעלעדמעז ןופ --- גרַאב ַא יװ ױזַא ,םידיחי ןופ ךָאד טייטשאב קלָאפ סָאד םערָאװ ,עיצקַארטסבַא ןַא סלַא ןעמונ -טגנָא ןוא ןעיידרַאפ טנָאקעג טינ ןירב טָאה ,קלָאפ םעד טרעהעג ץלַא ןוא קלָאפ םעד ןעניד ףרַאד ןטנַאלַאט ענייז עלַא טימ דיחי רעד זַא ,גנונ -יימ סיקסנָארבַאג .תורשּפ ןָא םזיקלָאפ ןייז ,טײקשיטַארקָאמעד ענעס -יברַאפ ןייז טכַארבעגנײרַא יקסנָארבַאג טָאה ָאד ךיוא ,ללכב ןעמרָאפ -טסנוק עסיוועג וצ ןוא ,ןײגקעװַא סַאינָאס ךָאנ ,רעלטסניק ַא סלַא גלָאפ -רעד ןייז וצ גנואיצַאב עליק סיקסנָארבַאג ןסױטשעגּפָא טַאהעג ןענירב ךָאנ טָאה ,עינָאריא רעקשטיגולק ַאזַא רַאפ ארומ רעד רעסיוא
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 יורפ עטבילעג ַא ךיז ןבעל ןבָאה ןופ קילג רעטצעל ןוא רעטשרע רעד ןעוו

 ןַאטעי ןופ ןעקנעדנָא םעד ןגעק המקנ ַא .ןגיולפעגקעװַא םיא ןופ זיא

 ,טסליו .,ןבעל טלָאװעג טינ םיא טימ טָאה עכלעוו ,בייוו גנוי ןייז

 ריד רַאפ טיירג ןעוועג זיא סָאװ ץלַא ...!טָא זיא ?טינ ,סָאד טסייה

 ייי ןבָאה טינ רָאג ךיוא ףרַאד ןיײלַא ךיא .טניוו ןפיוא טביוטשעצ טרעוו

 םואעזומ רעגרובנעסקול רעד ןוא ,קעװַא ןענירב ןופ זיא ַאינָאס ןעוו

 ץרוק עקַאט ,(*"רעוויא ןָאמ , טנווייל ןייז טרימערּפ טָאה זירַאּפ ןיא

 טעשזדנָאלברַאפ ,טײקמַאזנייא יד ןכוז ןייז ןיא ,ןירב טָאה ,םעדכָאנ

 ןופ טײײװ טינ ,ענערַא רעשימיור רעטלַא רעד ןיא

 יָארּפ ךס ַא ןעניואוו סע ואוו ,לַאטרַאװק ןשינײטַאל ןיא שזנָאמיץַאלּפ

 ואו ןוא ,םידימלת ערעייז טימ עטנרעלעג ןוא רעשרָאפ ,ןרָאסעפ

 ןַא ןיא ואוו-ץעגרע ,עלהריד ענעדײשַאב ןייז טמענרַאפ יקסנָארבַאג ךיוא

 ,טייצ סנטנצכַא םעד יאול ןופ זיוה ןטלַא

 "מורַא ןירב ָאד טָאה רוטלוק רעבורח ַא ןופ תובָא'רבק ףיוא יו

 "יורג ַא טימ .ענערַא רענעבָארגעגסױא רעד ןופ קנעב יד ןשיוװצ טריצַאּפש

 "יור יד ןופ סעשזָאל יד ָאד ןקוק רָאי טנזיוט ייווצ ןופ טייקטסוּפ רעכעל

 יד -- קלָאפ ןשיזיוצנַארּפ ןופ סעדייזירעטלע יד רעביא רעגיז עשימ

 ןעילוט ןענָאירוטנעצ ענייז ןוא רַאזעצ סוילוי ןופ רעטסייג יד .ןעללַאג

 "רַאפ ןָא ןקוק ,רעצעלּפ-ץיז ענרענייטש עטמױצעגּפָא יד ןיא ךָאנ ָאד ךיז

 יד ןופ .ןײרַא רעהַא ןעשזדנַאלב סָאװ ןשטנעמ ענרעדָאמ יד טרעדנואוו

 יד ,ןסורַאי עקיזיר עקידכעלײק-בלַאה ןיא ָאד ךיז ןפיולעצ סעשזָאל

 .קלָאפ ןרַאפ ןוא ןטַאדלָאס עשימיור יד רַאפ קנעב ענרענייטש עטסָארּפ

 יייז ןשיװצ ,גנַאננייא ןלָאמש םייב .ןטייוצ רַאפ רעכעה סורַאי ןייא

 ,ןרעמַאק עטעטַארגרַאפ ענרענייטש יד ,רעכעלדןגיוא עטיוט יו ,ןרַאטש

 "ַאידַאלג יד ואוו ,טרעיוהעג ןבָאה קריצ ןטלַא ןופ תויח עדליוו יד ואוו

 ןיא ןטָארטעגסױרַא ןענייז ייז זיב טרַאּפשעגנײא ןעוועג ןענייז ןרָאט

 -- ףמַאק ןיא ןוא ,ןטייוװצ ןטימ רענייא ,טױט ןוא ןבעל ףיוא ףמַאק

 ,זיא ענערַא רעד ןופ ןדָאב רעקידכעלייק רעד ,סרעגיט ןוא ןבייל טימ

 רצנייא ידכ ,דמַאז םענעקורט טימ ןטָאשעגסױא ,דניצַא יװ טלָאמעד

 דלַאב ָאד ףרַאד סָאװ ,תויח ןוא ןשטנעמ ןופ טולב סָאד ךיז ןיא ןגיוז

 ,עטעקַאני-בלַאה קידנרישרַאמ ,ןרָאטַאידַאלג יד ןוא ...ןרעוו ןסָאגרַאפ

 ןיא ךעלרעצנַאּפ עדנור ןוא ןדרעוװש עצרוק ערעייז טימ ,עטרַאה-לוקסומ

 יד ןיא ןביוא ָאד ןציז עכלעוו ,ןרעה עכיוה יד ךָאנ ןסירגַאב ,טנעה יד

 :ליּפשיוש ןקיטולב ןפיוא ןטרַאװ ןוא סעשזָאל

 .רעטניוו ןוימ (*
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 טױט םוצ ןעיײג סָאװ יד !רסיק ,ךיוה ..!רַאזעצ ,עװַא ---

 ... ךיד ןסירגַאב
 וצ ןעמ טפיול ,טסייג רעקידנעשזדנָאלב ַא ןײלַא טרעוו ןעמ ןעוו

 -בענ יד ןכוז ןעמוקעג רעהַא זיא ןירב דיוד .רעטסיײג עקידנעשזדנָאלב
 לעשימ ...ךיוא ייז ןשיוװצ ןוא ,ןענופעג ייז טָאה רע ןוא געט עקיט

 טגיילרַאפ טנעה יד ,טױיצַאּפשמורַא ךיוא ָאד טָאה רענעי .ןיקסנָארבַאג

 טכוזעג ךיוא ָאד טָאה רע ,םינּפַא .טזָאלעגּפָארַא ןגיוא יד ,ןטניה ףיוא
 יד ןשיווצ ,בייוו ןייז ,ןַאטעי ןופ ןטָאש םעד רשפא .געט ענעגנַאגרַאפ

 לעז רעקיאורמוא ןַא ןופ גנוקיאורַאב עטסעב יד .,סנטָאש עקירָאיטנזױט
 וליִפַא ,טייגרַאפ ץלַא זַא :ןעקנַאדעג עלַא ןופ קנַאדעג עקיבייא רעד זיא

 ,גנומיטש ןייא רָאנ ,ןייז ןעוועג טינ לָאז סע יװ ..אפוג קנַאדעג רעד
 ענעגנַאגעצ טייצ רעסיוועג ַא טניז ,עדייב יד טָאה ,סיוא טזייוו סע יוװ

 יז ןוא ,ענערַא רעקיטנַא ,רעקיכליה רעד ןיא טכַארבעגנעמַאזוצ ,טניירפ
 ,טסירגַאב ךיז ןבָאה

 םיא טעוװ רעטלַא רעד זַא ,ןעמוקַאב ארומ ןירב טָאה הליחתכל

 זיא סע ױזַא יו ,ןעשעג זיא סע סָאװ םעד ןגעוו ןגערפרעדנַאנופ ןעמענ
 עגולק יד ,ַאינָאס זַא ,וצרעד טריפעג טָאה סע ךעלטנגייא סָאװ ןוא ,ןעשעג

 ןרעיױא סנטלַא םוצ .ּפָאק םעד ןרילרַאפ ױזַא לָאז ,אינָאס ענייש ןוא
 ןייז ןופ לייט ַא זיא ,ןצנַאגניא טינ ביוא ,ןעגנַאגרעד סיוועג ךָאד זיא
 סַאנרַאּפנָאמ רַאװלוב רעד סָאװ ,םישוריּפ יד ןופ ןוא קילגמוא-ןעילימַאפ
 "טימ סיקסנָארבַאג זַא ןזָאלרעד טינ ידכ ןוא ...טכַאמעג וצרעד טָאה

 ,ןירב טָאה ,ןדנואוו יד ףיוא ץלַאז ןטיש ַא ןיא ןייגרעביא טינ לָאז ליפעג
 סָאװ ,טעמוא ןרעדנוזַאב םעד ןגעוו ןדייר ןעמונעג ,ןײרַא טנרָאפ ןופ

 : ןזָארג עדליוו יד טימ ןעמַאזוצ ,תוברוח עשימיור יד ןשיווצ ,ָאד טסקַאװ
 סורָאי םענרענייטש ןטסכעה ןופ ,ּפָארַא ָאד טקוק ןעמ זַא ,םעד ןגעוו ןוא

 ןופ םוהת ַא ןיא טקוק ןעמ זַא ,סיוא ךיז טכוד ,ענערַא רעד ןופ ָאנד םוצ

 "נַאגרַאפ עסיורג יד טרעױדַאב ןעמ ןוא עטכישעג רָאי טנזיוט ייווצ
 ...טייהנעג

 רעייז-טינ ןייז ןסירעגרעביא גנולצולּפ םיא טָאה יקסנָארבַאג רעבָא
 . 1 םזיריל ןקיטכירפיוא

 ןטעָאּפ ? סָאד טרעױדַאב רעוו ןוא ..? טעמוא רעכלעוו ,ךַא ---
 עכלעזַא ןרעױדַאב ,סעמעט ערעסעב ןייק טינ ןבָאה סָאװ ,ךיש ןָא
 דיירפ ַא ..!טגָאזעג סנייטשעמ ,"ןטיײהנעגנַאגרַאפ עסיורג; עקילָאמַא
 ,תוברוח-קריצ עכלעזַא ןשיװצ ןליפ שטנעמ רעקידנעטשנָא רעדעי ףרַאד
 יד יווװ ,רוטלוקיןרַאה-ךוא-ןפַאלקש ַאזַא ןופ ןרָאװעג רוטּפ זיא ןעמ סָאװ
 רעד ןוא ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ לייט ןייא ואוו ,ןעוועג זיא עשימיור

155 



 ןוא טעדרָאמעג ןוא טביורעג טָאה ,ןגָאז ןעמ ףרַאד לייט רעטסנעלק
 םורַא ,ןלַאסַאװ ןוא ןפַאלקש ןופ טלעוו ַא לייוו ,גָאט ןטוג ַא טבעלעג
 ,טובירט טלָאצעג ןוא טעברַאעג ייז ףיוא טָאה ,םי ןשידנעללטימ םעד
 "טרעודַאב, ריא עכלעוו ,רעמױר-ןרַאה יד ןופ טייקטלייוװרעדסיוא יד

 וצ ידכ ,גנואיירטשעצ רעייז בילוצ זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא ,ָאד

 רעדנעל עטכָאירעטנוא יד ןופ ןפַאלקש עטסנעש יד ןבָאה ,ייז ןריזומַא
 עקידריווכיוה ערעייז רַאפ ןטייווצ םעד רענייא ןטיוט ןוא ןפמעק טזומעג

 טָא ןוא .סענערַא יד ןיא תויח עדליוו ןופ ןסיירעצ ךיז ןזָאל רעדָא ,ןגיוא

 ,םורַא טציא רימ ןריצַאּפש רעצעלּפ-גנוליײװרַאפ עכלעזַא ןופ םענייא ןיא
 עשלַאפ ַאזַא ...טינ "רעודַאב , ,סנטסקיניײװ ,ךיא ,ןיינ . . .ריא ןוא ךיא
 שיילפ-ןשטנעמ ןוא ןזייא ןופ ,סעטַאמש ןוא דלָאג ןופ רוטקורטס-הכולמ

 ןלַאפעגנעמַאזוצ זיא יז סָאװ טוג זיא'ס ןוא ,ןלַאפנעמַאזוצ טזומעג טָאה
 ... תוברוח עריא ףיוא טציא ןטערט עדייב רימ סָאװ ןוא

 טמוק רשפא .טציירעג זיא יקסנָארבַאג זַא ,טקרעמַאב טָאה ןירב

 ,םיא טָאה עכלעוו ,גנומיטש רעבלעז רעד בילוצ ,רעטלַא רעד ,רעהַא רע

 ,ָאד טכַארט ןײלַא יקסנָארבַאג ? ריצַאּפש ןבלעז םוצ ןבירטעג ,ןענירב

 עיירטעג-טינ ןייז ,ןַאטעי ןופ ,טײהנעגנַאגרַאפ רענעגייא ןייז ןופ ,רשפא

 רעשימיור רעד ןופ טײהנעגנַאגרַאפ יד רָאג רע טליש ןטליש ןוא ,בייוו

 ןטלַאהרעטנוא וצ ןסָאלשַאב ןירב טָאה ןגעווטסעדנופ ..'? עירעּפמיא
 "ןעילימַאפ ןופ ןדייר טינ יבַא ,ךיז טזָאל סע יװ גנַאל ױזַא ,ךערּפשעג סָאד

 ...ןטייהננעלעגנָא

 -טקנעד רע זַא לעטשנָא ןַא ןירב טכַאמ --- ...? רעטציא ןוא ---

 -קירבַאפ יד ןָא רָאנ ךיז טנָאמרעד ? רעסעב ןעד זיא רעטציא --- ,ךָאנ

 ,.. .רעציזַאב-טוג עסיורג יד ןופ רעדלעפ יד ףיוא םירעיוּפ יד ןַא ,רעטעברַא
 ,טרעיילשעג שרעדנַא רָאנ ,יירעפַאלקש עבלעז יד

 ןעגנַאגרעד ךָאנ זיא טייצ רעשיטַארקָאמעד רעזדנוא וצ .סיוועג ---

 רעבָא ."ןטייצ עטוג; עשימיור יד ןופ טפַאשטכענק עטריקסַאמ ךס ַא

 -ױַא רעקידהעש-קיצרעפ ַא רַאפ ןפמעק וצ טייהיירפ יד ןיוש ןבָאה רימ

 ןצנַאגניא טכער סָאד ןבָאה רימ ןוא .ןטלַאהעג ערעסעב רָאפ ,ךָאװ-סטעב
 ...טינ ןליוו רימ ביוא ,ןטעברַא וצ טינ

 םיא טָאה --- ...רעגנוה רַאפ ןברַאטש וצ טכער סָאד ןבָאה ןוא --
 .ןפלָאהעגרעטנוא קיטיידייוװצ ןירב

 ןזומ וצ ןוא ןסע ןזומ וצ יװ ,רעסעב זיא סָאד ךיוא ---

 | .ןרַאה ענעי רעדָא יד רַאפ ןטעברַא
 ןעגירב טקוקעגנָא ןוא ןבילבעג-ייטש יקסנָארבַאג זיא ייברעד

 : ןגיוא עטרַאה טימ
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 ,,.ריא טלָאמ ןרַאה יד רַאפ רָאנ ,ןוַָאה יד רַאפ ריא טעברַא ןיילַא ןוא .קיניײװ ךייא זיא טפמעקעג -סיוא ןיוש טָאה סָאלקירעטעברַא רעד סָאװ ןטייהיירפ יד זַא ,ןעניימ טנָאקעג טלָאװ ןעמ ... ױזַא טריזינָאריא ריא !ךַאז ענדָאמ ַא --
 ? סָאד ריא טמענ ,רעגייטש ַא ,טענַאװ ןופ ןוא ---
 ...לָאמ עכעלטע ןבילבעג ןייטש טנוװײל רעיא רַאפ ןוא םואעזומ רעגרובנעסקול ןיא טכַארברַאֿפ העש עצנַאג ַא טנייה בָאה ךיא ,"שטנעמ-יינש, רעייא ןופ --
 ? ןוא ,..ונ --
 : ,..רַאפ ,ןבָאנס עטריניפַאר רַאפ ,רעייגקידייל עלעדייא רַאפ טלָאמעג זיא סָאד ,קלָאפ ןטסָארּפ ןרַאפ ךעלדנעטשרַאפ טינ זיא סע לייוו ,רַאפרעד רָאנ .ָאטינ ןעגנוניימ ייוַצ ןייק ןענייז ,לופטנַאלַאט זיא סע זַא ,םעד ןגעוו .טלָאמעג סוג טינ זיא סע לייוו רַאפרעד טינ ןוא ןבעגעג טינ עימערּפ יד ךייא ךיא טלָאװ ,טסנוק ןופ רעטסינימ רעד ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו .רוטַארעטיל ליפוצ -- טײטש רע ןכלעוו ףיוא ,לגרעב סָאד ,לָאבמיס ליפוצ זיא "שטנעמ -יינשע רעד .,ךעלריטַאנ-טינ ןענייז ,יולב ןוא דלָאג ןופ רעכעפ ַא יו ,ןוז רעד ןופ ןלַארטש יד .טכַארטעגוצ ליפוצ .טריזיליטס ליפוצ ---

 ; ןגָאלשעגרעביא ליק טלָאמעד םיא טָאה ןירב -
 ...ןגלָאפ טינ יאדװַא רימ ןלעװ ,דימלת ןייז ,ךייא .טגלָאפעג טינ םיא ןבָאה רימ ןוא ,"טסנוק סנױזַא זיא סָאװ; : ערושָארב ןייז ןיא לַאטסלָאט שטיװעיַאלָאקינ וועל ייב טנעיילעג גנוניימ שכעלנע ןַא ןיוש ןבָאה רימ .יינ םינ סָאד זיא ,רעלָאמ ,זדנוא ---
 ,"קַאדושט ןטלַא םעד ףיוא ןסעגרַאפ ןצנַאגניא ןוא ,"טמַאנ ענירג יד; .טנווייל ןשילָאבמיס םעיינ ןייז טימ ןוא לעדַאמ ןייז טימ טקיטפעשַאב ןעוועג רע זיא זירַאּפ ןייק קירוצ קידנעמוק .גרעב רעינרעוװָא יד ןיא ךיירקנַארפ-לטימ ןייק ןרָאפעגקעװַא טלָאמעד זיא ןירב .ןעשעג ךעלקריוו זיא ױזַא ןוא ,ןעז טינ ךיג יֹוזַא ךיז ןלעװ ייז זַא ,םינּפַא ,טליפעג .טגָאזעג טינ ?ןעורעדיוו ףיואק ןייק רעבָא ,טנַאה יד ןטייווצ םעד רענייא טקירדעג ,ןעגנַאגעצ קידנגייווש םעדכָאנ ךיז ןענייז יז
 . רסומ טגָאזעג ןיילַא ךיז ןוא שַאלפ ןופ עלעטיה עטעדליגַאב סָאד טעלגעג ,ָאטלַאּפ ןייז ןופ ענעשעק רענעגױצעגּפָא רעד ןיא קַאינָאק לשעלפ ןטימ ,ןעגנַאגעג רע זיא ,בייוו ןייז ,ןַאינָאס טימ ךיז"ןדיישעצ ןקיטליגדנע ,ןטייוװצ ןייז ךָאנ ,טציא
 ,תומולח ,ןעגנודליבנייא ףױא טפַארק ןיימ ליפוצ ךיורברַאפ ךיא .טגָאזעג טלָאמעד רימ טָאה יקסנָארבַאג סָאװ ,תמא רשפא זיא'ס --
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 .ייש ,ענעפורעג-ױזַא ,יד רַאפ ןפַאשעג רעמ זיא סָאד .סעיצקַארטסבַא

 ליפוצ ,ןבעל ןופ קעװַא ליפוצ ןיב ךיא .קלָאפ ןטיירב ןרַאפ יװ רעטסיײג

 ןיא ערעזָא יד .ןלעדָאמ עשיטָאזקע טימ ,טפול-בוטש סימ ךיז טנגונַאב

 טסײג ַא טרעלקעגוצ ךָאנ בָאה ךיא ,קינײװ ןעוועג רימ זיא גרעב יד

 -סיוא ,שנַאלָאס ערַאברעדנואוו יד טעשטומעגסיוא ,ערעזָא רעד רעביא

 .סעקװַאיּפ עקיברַאפ טימ יװ ,ןעלזניּפ עניימ טימ טייקנייש ריא ןגיוזעג

 טקידנערַאפ רעדייא ךָאנ ןוא ,.. ,ךיז טריסערעטניא טינ ןײלַא ריא טימ

 בָאנס ַא -- לָאמַא רעדיוו .רעבָאהביל ריא טנווייל םעד טפיוקרַאפ ---

 סָאװרַאפ רעטציא יײטשרַאפ ךיא ףגָאז וצ ױזַא ,"טסייגרייש; ַא ןוא

 "רַאפ רע .טפױקעגּפָא ןוא געוו םעד ןפָאלרַאפ רימ זיא ןעּפול ַאוסנַארפ

 ןוא ןעזעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןסינעג ןוא ןעז לָאז קלָאפ סָאד טינ טניג

 .רעילַאװַאק רענערָאפעגּפָא רעד טָא ,סױא-טכַאנ ןוא ןיײא-טכַאנ ןסָאנעג

 ןרעפיט םעד טכוז רעכלעוו ,זירב דיוד ,ךיא !ןָאטעג ךיא בָאה סָאד ןוא

 ךימ טָאה עכלעוו ,ןַאינָאס ייב ,ןבעל ןיא ,עביל ןיא ,טסנוק רעד ןיא תמא

 ןעמַאװצ טציא ךיז ןעקנירטנָא ןוא ןעקנירט ,ָא יי+ ןפרָאװעגקעװַא

 רעקיטסייג ַאזַא רַאפ טנרָאװעג ךיד טָאה רעכלעוו ,ןיקסנָארבַאג טימ

 "רַאפ טלָאװעג טינ רעדָא ןענַאטשרַאפ טינ םיא בָאה ךיא ןוא ,הלפמ

 יד טימ דניק עסיורג סָאד טָא ןײטשרַאפ טלָאװעג טינ ..!ןייטש

 עסױרג יד טימ ןוא ,ןרעטש ןטלוב ןרעביא ךעלרעה עוויס ערעטיש

 ןטשטיינקעג ןופ סױרַא גנוי ױזַא ןקוק עכלעוו ,ןגיוא עטרעדנואוורַאפ

 וליפַא ןעמעוו ייב ,טעקסָא ןַא ןופ טפַאשנדייל רעטעיַאטרַאפ טימ ,למינּפ

 סע רעטלע סעמעוו ; ןרָאװעג-קילײה ןוא טרעטיולעג זיא םזיניצ רעד

 .גרַאב ַא ףיוא יינש יו ךיוה ןוא רָאלק זיא

 לטיּפַאק ר ע ט נ ע צ

 קאינָאק לזעלג א יב

4 

 ךס ַא ןייז וצ ךעלנע ןעוועג יקסנָארבַאג לעשימ זיא ןעקנירט ןיא

 וליפא םיא טָאה לזעלג קירעביא ןַא רָאנ .ןירב דיוד טניירפ ןרעגניי

 ןוא ןטנוזעגױצ ַא טַאהעג רע טָאה וצרעד -- טכַאמעג טינ קירעיורט

 -- ןרָאװעג טינ ךיוא ןופרעד רע זיא רעכעליירפ ,ּפָאק ןטנשקעעגנייא

 סע .ךיוא טלַא וצ עלעסיב ַא ןוא ןטלַאהעגנייא וצ ןעוועג רע זיא וצרעד
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 .גנוצ יד רעקיציּפש ןוא קנַאדעג םעד טכַאמעג רעקיטכיל רָאנ םיא טָאה

 -ןטלעז ךיז רע טָאה גנובעלַאב רעכעלטסניק ַאזַא ןופ געוו ןפיוא רעבָא
 "מוא ןייז בילוצ םַאנסױא ןַא טכַאמעג לָאמ סָאד טָאה רע .ןזָאלעג ןעוו

 ,טיירפרעד ךעלקריוו ךיז טָאה רע ןעמעוו טימ ,טסַאג ןטכירעג

 ןירב סָאװ ,קַאינָאק ןקידנקעמש ןופ לזעלג עטיױרד סָאד קידנעקנירט
 -עג ןוא ןווילָא רענרימס יד טימ קידנסייברַאפ ןוא ,טכַארבעגטימ טָאה
 ךיז טָאה ,ןסעגרַאפ טינ ךיוא טָאה ןירב סָאװ ,ןעלדנַאמ ענעצלַאז

 ,ןענירב טימ ,םיא טימ זיא רע סָאװ טקידלושטנַא לכיםדוק יקסנָארבַאג
 זַא ,יאדוַא ךָאנ טקנעדעג ןירב ...טרַאה ױזַא ןעוועג לָאמ ןטצעל םעד

 ,קריצ ןשימױרי-טלַא םעד ןיא טנגעגַאב גנילירפ ביוהנָא ךיז ןבָאה ייז
 טלָאמעד ןענייז עדייב .טלטרעוװעצ ךיז ןבָאה ןוא ...טייוו טינ ָאד

 עצנַאג יד זַא ,הדומ טציא ךיז זיא ,יקסנָארבַאג ,רע .קיטומרעווש ןעוועג
 -עד םיא זיא טסנוק עשיטסיקלָאפ ןוא עשיטסילַאודיװידניא ןגעוו עגַארפ

 סיָאטסלָאט וועל זַא ;ןגעלעג טינ ךיוא עטַאיּפ רעקניל רעד ןיא טלָאמ

 יװ ,שלַאפ ױזַא טקנוּפ ,ךעלקריוו ,זיא טסנוק ןגעוו גנוניימ עשילַארָאמ

 רעכלעוו רעביא ,גנוניימ ןייז יו ;ןענעסביא ,ןריּפסקעש ןסײרּפָארַא ןייז

 ,זיא ןעווָאהטעב ...זַא ,ןיקסװָאקיַאשט טימ טגירקעצ ךיז טָאה רע
 ...טנַאלַאט רעכַאװש ץנַאג ַא ןעוועג ,ךעלטנגייא

 -סיױא ןוא ןרָאװעג:קירעגײנ ןירב זיא -- ?ןעד סָאװ רָאנ --

 ,ןיקסנָארבאג ,םיא טָאה עשזיסָאװ -- ,לזעלג עטרעפ סָאד ןעקנורטעג

 ,טַאקילעד טינ .,.ױזַא טלָאמעד םיא ןעלדנַאהַאב וצ ןעגנואווצעג
 רעגרובגעסקול ןיא טגנעה סָאװ טנוװייל ןטרימערּפ ןייז ןכַאלוצסיוא

 טרפב ...ןלָאמ זומ ןעמ ױזַא יו ןוא ס ָאוו םיא ןענרעלַאב ,םואעזומ
 ךָאד זיא'ס .דנואוו רענעפָא ןַא טימ ןעגנַאגעגמורַא ךָאנ זיא ,ןירב ,רע

 ַאינָאס סָאװ ךָאד טסייוו רע ,ונ . . .ַאינָאס ןעוו ...טלָאמעד דָארג ןעוועג
 ? ןָאטעגּפָא טלָאמעד םיא טָאה

 -ּפוז ַא טייהרעטמעשרַאפ יקסנָארבַאג טָאה --- . . .רַאפרעד עקַאט ---

 "רעד טלָאמעד ךיז טָאה רע לייוו עקַאט -- ,לזעלג ןייז ןופ ןָאטעג

 טָאה ,ןבעל-ןעילימַאפ סנירב ןיא שינעעשעג רערעטיב רעד ןופ טסואוו
 ךיז טלטרעוועצ .ןופרעד ןדייר טלָאװעג טינ ,טריפעגפיוא ױזַא ךיז רע
 ,תמא רעד זיא סָאד ...'ױזַא םתס

 :ןָאטעג לכיימש ַא קידועמעש טָאה ןירב דיוד
 ַאזַא רַאפ טַאהעגיארומ טלָאמעד בָאה ךיא ךיוא ...ענדָאמ --- |

 רעסיורג רעד רעביא ךיז ןזָאלעצ רַאפרעד ."ץרַאה סָאד ןסיגסיוא,
 .רעביא טָאה יז סָאװ ,סנטָאש יד רעביא ,טײהנגנַאגרַאֿפ רעשימיור
 ...ענערַא רעקירָאיײטנזױט-ייװצ רעד ןיא ןזָאלעג
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 -- ,ךיילגרַאפ ַא טכוזעג יקסנָארבַאג טָאה --- .+. ןעוועג זיא סע -- -

 םיא רע טָאה ןיז ןסיװעג ַא ןיא !ןגָאז סע רע לָאז יװ ...יװ ןעוועג

 עטסעב יד זיא ,סיב ַא טיג גנַאלש ַא זַא ,ןָאטעג-יײװ ענטסימוא טלָאמעד

 ,םיא תעשב .ןזייא ןקידנעילג טימ דנואוו יד ןענערבוצסיוא --- האופר

 טָאה ,בייוו ןייז ,ַאטעי ןעוו ,ךַאז עכעלנע ַאזַא ןעשעג זיא ,ןיקסנָארבַאג

 סָאװ ץלַא .לַאטיּפַאק םעניילק ןייז טלײטעצ רע טָאה ,ןזָאלרַאפ םיא

 ָאטינ .ַאנ ...טעװעלכַאטעצ רע טָאה ,ןבילקעג ריא רַאפ טָאה רע

 יװ ,ןײלַא רענײא ךָאנרעד טבעלעג ייט טימ טיורב ףױא ..'!רעמ

 רעגַאב ןכעלשיילפ לסיב עטצעל סָאד .ןטייצ עטלַא רָאג יד ןופ ריזנ ַא

 .יי ןייז קיטיונ טינ ןוא ךעלגעמ טינ רעמ לָאז קירוצ ןייק .ןעגנערבוצסיוא

 סָאד רעביא-רעק ַא טיג ןוא ןירב ּפָא טעשטרוב -- ,.,מה --

 גנוקעלּפטנַא עלעיצעּפס ןייק זַא ,ךיז טכַארט ןוא לזעלג ןייז ןופ טשער

 ןופ ךַאזרוא רעטשרע רעד ןיא .טכַאמעג טינ יקסנָארבַאג ָאד םיא טָאה

 ןיוש רע טָאה טלעג וצ טייקיטליגכיילג ןוא טנַאה רעטיירב סיקסנָארבַאג

 .יי ןעוועג"דשוח גנַאל

 יקסנָארבַאג טָאה --- ...לָאמעלַא טינ טפלעה ס ַָא ד ךיוא רָאנ ---

 ןיוש טָאה ,יקסנָארבַאג ,רע .רעסעב סָאד טוט טייצ יד --- .טצעזעגרָאפ

 ךיז טָאה רע רָאנ ...ןרעלקפיוא ,םיא ןביירש טלָאװעג לָאמנייא טינ

 .ײטשרַאפ-טינ ןירב םיא טעװ רעמָאט טַאהעג-ארומ .ןטלַאהעגקירוצ

 םוש ןָא ןעמוקעג ,ןטעבעגרעביא ךיז טָאה ןײלַא רע סָאװ טוג זיא סע

 .ןעגנורעלקרעד

 קיטומרעווש ןירב דיוד טָאה --- .. ,גנורעלקרעד ַא ָאד ָאי זיא'ס ---

 ןיימ טבעלעגרעביא לָאמַאכָאנ טנייה בָאה ךיא --- .ּפָאק ןטימ טלקָאשעג

 ןײלַא ךיא .טנידרַאפ רשכ לָאמ ס ָא ד יז בָאה ךיא ןוא .גנורעדינרעד

 .ןזָאלעגּפָארַא ריא וצ ךיז בָאה

 זיא ,שינעטער ַא יװ ךיז טרעה סָאװ ,המדקה רעצרוק ַאזַא ךָאנ

 "רַאפ עגנַאל יד ךיז טמעקעג ,טניירפ ןגנוי ןייז ןגעקַא ןסעזעג יקסנָארבַאג

 טרימשעגסיוא ןענייז סָאװ ,רעגניפ עטרילָאק ענייז טימ רָאה עטיורג

 ןייג ךיז רעביא ןזָאלעג ןוא ,ןפָאטש עשימעכ יילרעלכ ןופ טנערבעצ ןוא

 ,שינעטסולג רענדָאמ ןייז ןגעוו : ידיו ןטמעשרַאפ ןוא ןליטש סנירב

 -רעביא וצ ,קירוצ העש רָאּפ ַא טימ ,טסולגרַאפ םיא ךיז טָאה סע סָאװ

 םיא טָאה סָאװ ,טפַאשקנעב עכעלצולּפ יד ;'יורפ ןייז טימ ךיז ןטעב

 : רעמלַא ןרעטצניפ ןיא דיילק ןדייז ריא ןרירַאב ךרוד ,ןסיוטשעג וצרעד

 .יי ןעמוקַאב רַאפרעד טָאה רע סָאװ ,ָאקסַאיפ יד

 ןגיוא עטרעליוקעגסיוא-לסיב ַא ןוא עכעלקידרעסַאװ סיקסנָארבַאג

 ןייז ןעקנורטרעד טָאה רע .ץנַאלג ןֿפרַאש ַא ןעמוקַאב זייווכעלסיב ןבָאה
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 קידנפורסיוא ,ןײרַא שיט ןיא ָאנד ןוויסַאמ ןטימ ןָאטעג-ץעז ַא ןוא לזעלג

 :טגייצרעביא ץנַאג ןוא טייקשירפ רעכעלטנגוי ַא טימ ייברעד
 עקיבייא יד ...,רימ ייב יוװ ױזַא ,ריד ייב .יינ טינ רימ זיא'ס ---

 .קידלוש ייז ןענייז תורצ עלַא ןיא ,טייל עטלַא ןופ הרות

 :טייקכעלצולּפ ַאזַא ןופ טרעדיושעגפיוא טכייל טָאה ןירב דיוד

 וצ סָאד טָאה סָאװ ןוא ?לָאמַאטימ סעּפע סָאװ ...,ָאיָאי ---
 | ? ןָאט

 "עגנָא יקסנָארבַאג ךיז טָאה --- ...ןָאט וצ ָאי ןיוש טָאה סע ---

 ןיא ..,.לַאטיּפַאק :טגָאזעג ןטלָאװ ןטסיסקרַאמ --- .לזעלג יינ ַא ןסָאג

 רעד ןייא רָאנ רעבָא זיא'ס .ךַאז עבלעז יד סָאד זיא ןעמונעג טנורג
 רעבלעזרעד ןופ ךיוא טמַאטש לַאטיּפַאק םערָאװ .עלַא טינ ןוא גנונייש

 טייל עטלַא ןופ ןבירשעג ןענייז עכלעוו ,ןטָאבעג עבלעזיד ןופ ,הרות
 "גגרָאמ ןרָאפ ארומ עכעלרעטלע יד ., ,ייז רַאפ רָאנ .טייל עטלַא רַאפ

 טָאה ,.ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ךיז ןרעכיזרַאפ עקיבייא סָאד ,גָאט ןקיד

 ;שדקה ןסיורג ןייא ןיא טלדנַאװרַאפ טלעװ עקיטכיל ענייש רעזדנוא
 -ליואוו רעזדנוא ,ןָא ןרָאי-רעדניק יד ןופ ,ןעמעלַא זדנוא ייב ,ןעמונעגוצ
 ןוא טנוזעג רעזדנוא ,קילג ףיוא טכער רעזדנוא ,ןדיירפ ערעזדנוא ,ןייז

 -בשומ ןייא טיובעגסיוא ןטרעװ עלַא יד טָא ןופ ןובשח ןפיוא ןוא ,עביל

 יד טימ וטסביױה סָאװ ...הכולמ ,טּפַאשלעזעג טסייה סָאװ ,םינקז

 -- רקיע רעד ןוא גנורעדינרעד ַאזַא ןוא קיטייוו ַאזַא ? סָאװ ,סעצײלּפ
 רַאפ זיא ,טנעמָאמ ןקידרעטציא ןיא רעביא טסבעל וד יװ ,האנש ַאזַא
 טימ טנפָאװַאב .טעברַא ןיימ תעשב זָאלגירעסערגרַאפ עקיזיר ַא יװ ,רימ
 לָאמניײק ןעעז ןגיוא עכעלשיילפ יד סָאװ ,ןכַאז ןעמ טעז ּפָאקסָארקימ ַא

 ןופ ;ארומ טָאה ןעמ עכלעוו רַאפ -- תויח ןרעוו ןבָארקימ ןופ .טינ

 לסיב סָאד ןײרַא טלַאפ סע ןכלעוו ןיא ,םוהת ַא טרעוו לטלעּפש ןטסנעלק

 ןייד טינ לָאמניק ךיא טלַאה רַאפרעד ...ןבעל ןופ דיירפ ןוא טומ

 וצ ַא .בוטש ןיימ ןיא האנש עקיטציא ןייד ןוא גנורעדינרעד עקיטציא
 .רעעזלעה רעקרַאטש-וצ ַא ,סָאד זיא ּפָאקסָארקימ-ַארטלוא רעכעלרעפעג

 ןטסָארּפ םעד טָא טימ ךיז ןגונַאב ךיא ...םיא ןָא ךיז ןייגַאב רעסעב
 .ביל טינ ןוא טנייפ טינ טָאה רע .שיט ןיימ ףיוא ָאד ,ּפָאקסָארקימ
 .עלייו ַא טרָאװ !טסס ...ךעלעגיּפש ןוא ןזדניליזָאלג ןוא לַאטעמ
 . . .עירָאטַארָאבַאל ןיא לּפמעל-טריּפס ןיימ ןעיירדסיוא ןסעגרַאפ בָאה ךיא

 רעלָאמש רעד וצ ןפָאלעגוצ ,ןעגנורפשעגפיוא קנילפ זיא יקסנָארבַאג

 ןענירב דיוד ףיוא .ןבעגעג-ןפע ןַא יז ןוא ןיירַא-ךיק ןיא טריפ סָאװ ,ריט

 -ניפ רעד ןיא .טריּפס-ןערב ןופ חיר ןפרַאש ַא טימ ןבעגעג-ייוו ַא טָאה
 טנערכעג יולב טָאה ,שיט םענרענייטשלמרימ ַא ףיוא ,ךיק רערעטצ
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 ןקיטכיזכרוד םעד ןיא .עבלָאק רענרעזעלג רעסיורג ַא רעטנוא לּפמעל ַא

 ןבָאה לּפמעל ןטייז עדייב ןופ .טעבלובעג רעווש סעּפע טָאה רעכנעפ
 "ףליה ,ךעלעפעל ,ןטעצנַאל עטגיילעגסיוא טלקניפעג קידרעבליז-ךעליולב
 יָעג ןבָאה ,ןטעקיטע טימ ,סעקנַאב ענרעזעלג ןוא ענעײלעצרָאּפ .,גייצעג
 ַא טינעג טָאה יקסנָארבַאג ...שיט ןרעביא עצילָאּפ ַא ףיוא טרעמיש
 ,טכיזעג ךעלבלעג ןייז ןוא טייקלקנוט רעכעליולב רעד ןיא ןבעגעג-זיירּפש

 "נירג ַא ןעמונעגנָא ךיילג ןבָאה ,ןגיוא עטרעליוקעגסיוא-לסיב ַא יד טימ

 עכָאּפע רעקיטנייה רעד ןופ טינ ךיק ַא .ץנַאלג ןלופסינמייהעג ןכעל

 רָאה עגנַאל עיורג יד ...טלעוו רעקיטנייה רעד ןופ טינ שטנעמ ַא ןוא
 .ןעזסיוא ןזעירעטסימ ןייז טקרַאטשרַאפ ךָאנ ןבָאה

 רעד זיא ,ןצרַאה ןפיוא ןענירב דיוד ןעוועג טציא זיא סע יװ רעווש
 "רעבירַא טומרעווש ןייז טָאה ןוא רערעווש ךָאנ ןעוועג םיא ןיא רעלָאמ
 טּפַאכעגנָא ןוא ןפָאלעגוצ ,ןעגנורּפשעגפיוא ךיוא רע זיא ...ןגיואוועג

 : לברַא ןרַאפ ןיקסנָארבַאג
 .!סױא טינ טשעל !סיוא טינ טשעל ---

 םיא טָאה ,טקוקעגנָא טרעדנואוורַאפ םיא טָאה רענעי ןעו ןוא
 | | : טרעלקרעד ןירב

 ןייז ןיא טסוַאפ רעתמא ןַא יו ...יוװ סיוא רעטציא טעז ריא ---
 .לרעמעק שיטָאג

 :ןגיוא עדייב טרעליוקעגסיוא רעמ ךָאנ טָאה יקסנָארבַאג
 ? ּפָאק ןיא טינ רעטציא ךייא טגיל סָאד יו רעמ ---

 טגנילעג קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ עלַא טינ ?ּפָאק סָאװ ,ךַא ---
 ,יקסנָארבַאג רעביל ,ןשעלסיוא ךימ טזָאל ...גנוטכױלַאב ַאזַא ןעז וצ רימ
 סָאד רָאנ ןענערב טזָאל .קעטָאילביב רעייא ןיא טכיל עשירטקעלע סָאד

 .ךעלרעדנואוו ױזַא זיא סָאד .עלעּפמעל-טריּפס

 :ןבעגעג"עקיכיכ ַא קיביגכָאנ טָאה יקסנָארבַאג
 ....אברדַא ---

 טייז ַאזָא טיײרדעגקעװַא ,עלעּפמעלירעביוצ ןייז טרילוגער טָאה רע
 -קעלע סָאד ןשָאלעגסיױא טָאה ןירב .ןליק ךיז לָאז יז עבלָאק ענרעזעלג יד

 .ךיק רענעפָא רעד ייב ,עדייב ןוא ,רעמַאק-קעטָאילביב ןיא טכיל עשירט
 ןבָאה ,טריּפס ערב ןופ גנוטכױלַאב רעכעלנירג-יולב רעד ןיא ןוא ריט
 .רעטרע ערעייז ףיוא טצעזעגקעווַא קירוצ ךיז

 עקיטלַאפ .ןרָאװעג-לָאמש לָאמַאטימ זיא רעמַאק-קעטָאילביב סָאד
 עכעלרעטלַאלטימ ןופ קנואוש ַא ןבעגעגוצ טיפוס םעד ןבָאה סנטָאש
 קירעגיינ ךיז ןבָאה ,ןטכױלַאב שילרעטסיוא ,רעמינּפ ייווצ ,סעיניל-ןלייפ

 זיא רע ןעוו טלַאטשעג ןייא ,ןטלַאטשעג ייווצ ןיא טסוַאפ ַא ,טקוקעגנָא

162 



 טפיוקרַאפ ןיוש טָאה רע ןעוו -- עטייווצ יד ; טרעטלערַאפ ןוא טלַא ךָאנ
 ךַאװש טָאה טלַאטשעג עגנוי יד ...ןרָאװעג"גנוי זיא ןוא המשנ יד
 :ןטעבעג ןוא ןבעגעג-לכיימש ַא

 .טוג זיא רעטציא !טדער ,ונ ---

:2 

 עג עלעגר ַא טָאה יקסנָארבַאג לעשימ ןופ טלַאטשעג עטלַא יד
 ,ןגױא עטרעליוקעגסיוא ענייז טימ טלטניּפ

 --- ,טסוָאפ םענערָאװעג-גנוי םוצ רע טכַאמ --- . . .רימ טסיב ---
 ביולרעד ,ןגָאז ךיא ליוו ,רעלָאמ ַא ...וטסיב עקילַאק רענעלַאפרַאפ ַא
 -רַאפ ַא ..1 טציא רימ וטסיב "ריא, ןַא רַאפ סָאװ .ךיד ןצוד וצ רימ
 ָאללָאּפַא ץעג םעד טפיוקרַאפ טסָאה ,ןגָאז ךיא ליו ,שטנעמ רענעלַאפ
 .סעיצַארָאקעד ןלָאמ וטסעװ טָאּפַאש םענעגייא ןייד וצ ...המשנ ןייד
 ,ענעדנוצעגנָא טימ סעקלַאטסעװ :ןטעב וטסעוװ עיצַארעּפָאךרינ ַא ייב
 טסוַאפ ַא ...שיט ןטייז עדייב ןופ ןייטש ןלָאז טכיל עטברַאפַאב-דלָאג
 ןייק רימ וצ רעבָא טסלָאז ! טוג ...ןליּפש וצ טסולגרַאפ ריד ךיז טָאה
 ,םייחל ...לפָאטסיפעמ םעד ןעזרעד טסעװ וד ןעוו ,ןבָאה טינ תונעט
 !ריד רַאפ טוג זיא'ס .ךיוא קנירט !ָאזלַא

 ! םייחל ---

 -קירוצ דלַאב לעװ ךיא .דלודעג עקנילייוו ַא בָאה ..! ױזַא טוג ---
 ןיב ךיא ןעוו .רערעייז הרות רעד וצ ןוא טייל עטלַא עניימ וצ ןעמוק
 -- ,טקידנעעג טשרע רעטסעמעס ןטירד םעד ,טנעדוטס ַא ןעוועג ךָאנ
 ףיוא גנילירפ ןעוועג זיא --- ,עווענעשז ןיא טרידוטש טלָאמעד בָאה ךיא
 ַא רַאפ גנילירפ טסייה סע סָאװ רשפא טסקנעדעג וד ...טלעוו רעד
 !ןעװעג לָאמַא טסיב וד יװ ,גנוי ןקירָאײקיצנַאװצ-ןוא-ןייא ,קיצנַאװצ
 ךעלקילגמוא-סיז ןוא ךעלקילג"רעטיב יװ ןייטשרַאפ וטסעוװ --- ָאי ביוא
 ןטשרע םוצ בָאה ךיא ןעוו ,גָאטימרָאפ-גנילירפ םענעי ןיא ןעוועג ןיב ךיא
 ,םירבא עניימ עלַא ןיא ליבצנַאמ ןטרעגנוהעגסיוא םעד טריּפשרעד לָאמ
 -ילב רעד ,טנייה ,ּפָאק ןפיוא ןעלצרָאװ-רָאה יד לקזיב סיפ ןציּפש יד ןופ
 רעווענעשז רעד ןופ לַאמע עיולב-ןירג סָאד ,*קרַאּפ רעשילגנע, רעקידנע
 רעדנעל עמערַאװ יד ןופ םוא ךיז ןרעק סָאװ ,ךעלעגייפ-רעדנַאװ יד ,ערעזָא
 ןוא ךעלעטנע ינימ :רעסַאװ ןטרילָאק-ףיט ןפיוא סיוא ךיז ןעוו ןוא
 סעקּפַאל ענעלַארָאק טימ ענירג"קידלָאג ,עיורג ,עסייוו-יינש ,ךעלעזדנעג
 .תנתוחמ יו ךיז טצוּפעגסױא .ּפעק יד ףיוא ךעלדניורק-ןרעדעפ טימ ןוא
 ןעמ ןוא ןתח-גנילירפ ןפיוא טרַאװ ןעמ .הנותח רעסיורג ַא ףיוא סעס
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 וד ןוא ...ךעלסיב וצ טעשטעבעלַאב ןעמ ןוא םורַא עלייוורעד טמיווש

 "רמוא ןַא ,רענעטעבעג-טינ ַא סעּפע ,ןײלַא רענייא םורַא ךיז טסיירד

 טינ ךיוא ךיד טָאה ןעמ סָאװ רַאפרעד ,ןצעמע ףיוא זגורב טסיב ,רעקיא
 עטצוּפעגסיוא יד ןשיווצ ןגעווטסעדנופ ךיז טסּפוטש ןוא ,ןדַאלעגנייא
 קיטש ַא קעוַא ריד ייב טסייר ךרוד טייג סָאװ יורפ עגנוי עדעי ,םינתוחמ

 "ןעיורפ .טולב-סייה ןייד ריד טגיוז טפיה-ןעמַאד ַא ןופ גיוו רעדעי ,ץרַאה
 ?ַא ! לרוחב ,ךיז וטסליוװ ןייזמַא; :ייווךעוט ןוא ךיד ןטעלג ןגיוא
 ".,! ריד רַאפ טינ

 עלעגעוו טלקינעג רעייט ַא ןָא רימ ףיוא טרָאפ לָאמַאטימ ןוא

 עכלעוו ןיא ,ךעלעגעוו עטנַאגעלע ענעי ןּופ סנייא ,רעדער ענעמוג ףיוא

 ןרָאפעגנָא ךעלקריוו זיא עלעגעוו ןיא ,סעקילַאק עכייר םורַא טריפ ןעמ

 ,טכיזעג םענעסָאגעגנָא טור ַא טימ קירגַאדָאּפ רערעווש ַא ,ַאזַא רענייא
 ךעלעקטָאלב עכעליולב ייווצ .ןגיוא עקידרעסַאװו עטעּפולעגסױא טימ

 -קָאטש ַא זיא סָאד זַא ,טסואוורעד ךָאנרעד ךיז בָאה ךיא ...ןטיור ןיא
 עשיסור-שטייד עכיוה ענעי ןופ רעצעמע ,ןָארַאב רעשיטלַאב רעכייר

 ןדלימ ןיא ,דנַאלסױא ןיא רעטלע עקנַארק ןייז סיוא טבעל סָאװ ,טייל
 ."רעטסעווש; ַא עלעגעוו סָאד טָאה טּפוטשעג .,טַאמילק ןשירַאציײװש-דיז

  צטלָאצַאב עקיזָאד יד ךיוא טָאה ,"רעטסעוװש; ענעגנודעג עלַא יו ױזַא
 ןעיולב"םי ןטכייל ַא ןופ ענירעלעּפ עגנַאל ַא ןגָארטעג טײקיצרַאהמערַאב

 ,ּפָאק ןפיוא ךוט ןסייוו-בלַאה ןעיולב-בלַאה םענעדנוברַאפ-ןייש ַא ,ףָאטש

 ,ץיירק רעצרוק רעטיור ַא --- ןכייצ-ןיק ןימ ַא ,ךוט ןפיוא ,ןרעטש ןרעביא
 עקילַאק ןטלַא םוצ זיא ןָאזרעּפ עקידנפערטַאב יד זַא ,ןסיוו ןלָאז עלַא ידכ

 סָאד טינ רָאנ ..!תושפנ-תונכס .,קיצרַאהמערַאב רעייז עלעגעוו ןיא

 -בָאנ זיא עלעגעוו ןטימ טייז-ייב-טייז זַא ,זיא רקיע רעד .רקיע רעד זיא
 עכעלטנייוועגרעסיוא ןַא ,גנוניישרעד עכעלבייוו עטנַאגעלע ןַא ןעגנַאגעג
 סעיו עלעקנוט יד ףיוא יט טימ ,קידלָאג ,ןסקַאװעג-ךיוה ,טייהנייש

 "עג טסלָאװ .סעציײילּפ עקידװעליּפש יד ףיא ץלָאטש-טנגוי טימ ןוא

 עלַא ןופ טייקשימטיר ַא ,קילב ןופ טייקסייה ַא ,גנַאג ַא ןעז טפרַאד

 רַאפ רעטלע טינ .רָאי קיצנַאװצ-ןוא-ןייא ,קיצנַאװצ ןופ ןח ַא ,רעדילג
 רעקיטלָאמעד ןיימ רַאפ ןוא רימ רַאפ .ןעוועג םתסה ןמ יז זיא רימ
 ןופ יז טָאה קירגַאדָאּפ רעקידמינּפ טור רעד רָאנ ,ןפַאשעג יו רעטלע
 ךיילג סָאד ךיא בָאה שרוי רעטלדניװשַאב ַא יו ...ןעמונעגקעװַא רימ
 .טליפרעד

 רעזדנוא .זייווכעלסיב ךיז ןבילרַאפ רימ עכלעוו ןיא ןעיורפ ןַארַאפ
 ןוא .זױר עקידועמעש ַא יו ךיז טרעטעלבעצ ןוא ךיז טילבעצ ץרַאה
 : ןגָאז רימָאל ,ונ .ָאּפמעט ןרעלענש ַא טימ ןָא ןעמוק סָאװ סעביל ןַארַאפ
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 ןוא ןגייטש ןָא טביוה ךייט רעכעלביל רעטנעָאנ ַא ...רעסיוועג ַא יו
 ןעװעטַאר וצ טייצ ךָאנ ןבָאה רימ .סעילַאװכ עטזיורבעצ טימ ןעָארד
 רימ ןזָאל לייט ערעווש סָאד .ןגעמרַאפ ןקיטסיײג רעזדנוא ןופ לייט ַא
 ןפערט סָאװ סעביל עכלעזַא רעבָא ןַארַאפ .טָארַאב סטָאג ףיוא רעביא
 .,,טינ וליפַא זדנוא טנרָאװ ערַאמכ ןייק .גָאט ןלעה ןיא ץילב ַא יו זדנוא
 סָאד .טריזילַארַאּפ טסיב וד .ָאטינ גנוטער ןייק זיא רענייא ַאזַא ןופ
 ,טינ רעמ ריד טניד קיגָאל יד .ּפָא ריד ןיא ךיז טלעטש ןבעל עקיטסייג
 -עלַאפרַאפ ַא טסיב וד .ךיילג --- םורק סָאװ ןוא םורק טרעוו ךיילג סָאװ
 רענייש ןייז טימ ךיז טָאה עלעגעוו ןיא עקילַאק רעטלַא רעד . ..רענ
 רעטרַאה ַא טימ ,שילגנע ןטכעלש ַא ןיא ןטלַאהעגרעטנוא ןירעטײלגַאב
 ַא יו ,סיז ןוא טכייל טרעפטנעעג טָאה יז ןוא .ךַארּפשסױא רעשיסור
 טקוקעגּפָארַא קידנעלכיימש קידהפינח ןוא ןעגנוזעג עלעכלַאוװק-רעמוז
 עלענימ עקיטכירפיוא-טינ יד רעבָא .םינּפ ןשיסקעלּפָאּפַא םוצ ייברעד
 זיא סע .טמעטַאב רָאנ ,טכַאמעג עילַאק טינ קורדסיוא ריא טָאה עריא
 טײקנרַאפרעד ,טייקילייה ןוא טייקידניז ןופ שימעג קידנטכיול ַא ןעועג
 טינ ןרעװ ךעלעכיימש עכלעזַא ןוא ןּפיל עכלעזַא ...טעטיװיאַאנ ןוא
 ןכעלנע ַאזַא טָאה ,וטסייװ ,ַאדנָאקָאישזד סישטניװיַאד .ןריובעג גָאט עלַא
 ,דליב ריא ןיא טבילרַאפ רענעמ עלַא ןענייז טסיזמוא טינ ,לכיימש

 ןעוועג טלָאװ בייוו סטול .רעטּפַאגרַאפ ַא ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא
 ּפמָאלג ַא יװ ...עניימ יװ גנורענייטשרַאפ ַאזַא ןגעקַא דַאלעמרַאמ
 ךיא ןעו ןוא .רימ טכַאד ,ליומ םענעפָא ןַא טימ ,ןענַאטשעג ךיא ןיב
 קירגַאדָאּפ ןופ ,טייקינייא-יירד יד ןיוש זיא ,טעכושטעגסיוא ךיז בָאה
 ,טייהנייש רעדנַאלב רעד ןופ ןוא "רעטסעווש, רעד ןופ ,עלעגעוו ןיא
 ,ןגיוא עקידלטניּפ עניימ ןופ ןדנואוושרַאפ ןעוועג

 ,טינ ךיוא --- ןעיורפ .ןּפָאלעגכָאנ טינ םענייק לָאמניײק ןיב ךיא
 רימ ייב ןעייטש יײרעריּפשסױא ןוא טכוזרעפייא ,טייקירעגיײנ-עבָארג
 ייֵז ןיהואוו ןוא ןעמַאטש טינ ןלָאז ייז לַאװק ןכלעוו ןופ ,ךיוה ןייא ףיוא
 ַא .סעשיטניה ָאד סעּפע ןיא ײרעּפױלכָאנ רעדעי ןיא .,ןריפ טינ ןלָאז
 -עג ךיא בָאה לָאמ ס ַא ד .קעװַא טקוק ןוא ץלַא טעז שטנעמ-רוטלוק
 עכעלטע ןיב ךיא .טרָאס ןטסגרע ןופ רעפיולכָאנ-לדיילק ַא יו טלדנַאה
 .םױב ַא רעטניה ןופ ןוא סיורָאפ עלעגעוו-ּפוטש םעד ןפָאלרַאפ לָאמ
 טָאה עכלעוו ,ענעי טקוקעגכָאנ ,עדַאנעמָארּפ רעד ןופ טייז םייב ,םַאטש
 ,סקואוו ריא ,גנַאג רעשיטעטסעיַאמ ריא .ןצרַאה ןיא ןפָארטעג ױזַא ךימ
 ןרעמיש סָאד ,טסורב עטבלעוועג-לדייא יד ,ליפָארּפ רעוועזָאר רענייר רעד
 עטמעקרַאפ-שיכירג עריא ןופ דלָאג עקידעבעל סָאד ,דיילק-ןדייז ריא ןופ
 טָאה ץלַא סָאד -- ,ןעמערב ענעגיובעג"ךיוה עלעקנוט יד ,רָאה
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 ןיא ןָאטעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,סונעוו ַא טימ ךיילגרַאפ ַא ןפורעגסױרַא

 ידכ ,רעצרעה ןריפרַאפ וצ ידכ ןטרָאג ןיא ּפָארַא ןוא רעדיילק ענרעדָאמ

 "ירפ םעד ןופ עינָאמרַאה עצנַאג יד ןרעטשעצ ןוא רעטסייג ןרעדורעצ וצ

 טשרעהעג טָאה סָאװ ,ױלב-רעסַאװ ןוא ןוז ןוא סנירג ןופ ,גָאטימרַאפ גניל

 ןייא רָאנ רימ זיא גנורעדורעצ רעקיזָאד רעד ןיא ."קרַאּפ ןשילגנע, ןיא

 טוײרּפש ,קירגַאדָאּפ ןופ עלעגעוו ןבעל ,סיורָאפ רימ זַא ,ןעוועג רָאלק ךַאז

 טנוזעג יװ ,ּפָאק םעד ןרילרַאפ רענעמ רעכלעוו בילוצ ,טייקכעלבייוו ַא

 "רעווש ןעמ טפרַאװעצ רענייא ַאזַא בילוצ זַא ; ןייז טינ לָאז ּפָאק רעד

 ןיא סערעירַאק עסיורג טלדנַאװרַאפ ןעמ ןוא סנגעמרַאפ עטלמַאזעגנָא

 בוא ,ךעלכיש יד ךָאנרעד טשיװ ענייא ַאזַא עכלעוו ןָא ,ןטעּפרַאק-סופ

 סָאד ןסייוו ,ּפעק עשרענעמ יד ,רימ ...סנטיײצַאב ּפָא טינ ןטערט רימ

 רימ ,טרעקרַאפ .ּפָא טינ רימ ןטערט ןגעווטסעדנופ ןוא ,סױרָאפ ןיא

 ,סעטַאמש רימ ןרעוװ ןגינעגרַאפ ןדליוו ןופ זַאטסקע ןַא ןיא .סָאד ןכוז

 ןוא ענייש יד ייברעד ןשטנעב ןוא ןטערט ךיז ןזָאל ,ךיז ןקירעדינרעד

 -רעד בָאה ןײלַא ךיא .סָאד ןעוט סָאװ ךעלסיפ עשירַאנ לָאמעלַא טעמכ

 ץלַא וצ טיירג ןיב ,רָאי קיצנַאװצ-ואדןייא עניימ טימ ,ךיא זַא ,טליפ

 ,גנידַאב ַא ןלעטש רָאנ רימ לָאז טייהנייש יד טָא ביוא ,טלעוו רעד ןיא

 טנייה ....ןכעוברַאפ ַא וליפַא --- גנידַאב רעכלעוו טינ הגימ-אקפנ ןייק

 ! עלעגעוו ןיא ןַאמ ןדמערפ םעד טָא וצ עניימ האנש עשהיח ,עפרַאש יד

 טינ ןבעל ןיימ ןיא לָאמניײק ןשטנעמ ַא וצ החיצר ַאזַא ךָאנ בָאה ךיא

 ײּפש רעד טימ .ךיז טמענ סע טענַאװ ןופ ןענַאטשרַאפ טינ .טליפעג

 ךיז טָאה סָאװ ,וכז ןויטימירּפ ןטרעגנוהעגסיוא םעד ןופ טייקיצ

 ,טסואוועג ךיילג שירעעזלעה ךיא בָאה ,טּפַאכעגפיוא גנולצולּפ רימ ןיא

 : רעטרעוו עטושּפ טימ ."עביל; ענעפורעגייוזַא ,עטלָאצַאב ַא זיא סָאד זַא

 טימ ,טלעג"רעווש טימ טלָאצַאב טרעוװ סָאװ ,ענַאזיטרוק ַא זיא סָאד זַא

 ףענייוו ערעייט ןוא ןזײּפש עטוג טימ ,סנדייז ןוא ןצלעּפ טימ ,גנוריצ

 ךיז קידנטלַאהַאבסױא ,םיוב וצ םיוב ןופ ױזַא קידנפיולרעביא

 ענרעזייא יד רעטניה --- ,סַאג ןיא ,ךָאנרעד ןוא ןעמַאטש עקיד יד רעטניה

 "נייא לקזיב טײלגַאב ױזַא יז ךיא בָאה ,סענרעטמַאל-טָאטש יד ןופ ןליײז

 -ָאה עטסלבענעשעפ ,עטסכייר יד ןופ רענייא ,לעטָאה ןסיורג ַא ןופ גנַאג

 .בילבעגךייטש עלעגעו סָאד זיא ָאד .,ערעזָא רעווענעשז ןופ ןלעט

 -סעווש, רעד ןפלָאהעג ןוא ןפָאלעגוצ זיא ןסַאּפמַאל-דלָאג ןיא ײקָאל ַא

 םעד ןיא עקילַאק םעד ןריפוצניײרַא ןירעטײלגַאב רענייש רעד ןוא "רעט .

 ...שיבַאל ןטרירָאקעד-קיטרַאסיורג

 ,רענדָאמ ַא טימ לזעלג ןייז ןופ ןבעגעג"קנורט ַא טָאה יקסנָארבַאג

 רעד יװ סעּפע .ןגָאז טנַאקעג ןעמ טלָאװ ,גנוגעװַאב רעטלפייווצרַאפ
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 יד ןיא ןטָאועג ךָאנ םיא טלָאװ ,טנגוי רעקילָאמַא ןייז ןופ ,סורדרַאפ

 ןוא עלייו ַא טרַאװעג ,ןבעגעג לכיימש ַא טָאה ןירב דוד ...רענייב
 זַא ,טכַארטרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,טניירפ ןרעטלע ןייז טנָאמרעד ךָאנרעד

 :ןטימניא ךָאנ טלַאה רע

 ? ןפָארטעג קיטכיר וטסָאה . ..ריא טָאה ,ונ ---

 : טליצ עגַארפ יד ןיהואוו ןענַאטשרַאפ ךיילג טָאה יקסנָארבַאג

 -קנירט ַא רַאפ ...טנעײלעגּפָארַא ןטקורדעג ןופ יו .קיטכיר ---
 רעקידובכב רעבלעז רעד ןבעגעג עיצַאמרָאפניא עטשרע יד רימ טָאה טלעג

 ןפלָאהעג טָאה רעכלעוו ,ןסַאּפמַאל ענעדלָאג יד טימ קָאר ןעיולב ןיא ײקָאל
 .לעטָאה ןופ שיבַאל ןיא ןרָאפוצנײרַא טייקינייאיירד עטנָאמרעדנבױא יד

 -ץניוװָארּפ ַא יו ,ןעלדנַאה ןיימ זַא ,ןענופעגסיוא ךיא בָאה רעטעּפש
 טימ ,עלעגעוו ןיא ןַאמ םעד טָאה ןעמ .קירעביא ןעוועג זיא ,וויטקעטעד

 גנעל רעד ףיוא ;טנעקעג םוטעמוא ,םיא ןטײלגַאב סָאװ רעבייוו ייווצ יד

 לקזיב גנַאגנײא-לעטָאה ןופ ,ןגָאז ךיא ליוו עדַאנעמָארּפ רעצנַאג רעד ןופ
 סרעקשזָארד יד ,ןטפעשעג:טערַאגיס יד טנעקעג ייז ןבָאה סע ,קרַאּפ קע

 קרַאּפ ןיא רענטרעג רעד וליפַא ,ּפעק יד ףיוא סרעדניליצ עסייוו יד טימ
 -כיר ...טנַאה ַא טגיילעגוצ ךיוא בָאה ןײלַא ךיא .טנעקעג ייז טָאה
 דנַאנַאכָאנ סגָאטימרַאפ עכעלטע םערָאװ .סופ ַא -- טגָאזעג רעקיט

 ,סנטייוורעד ןופ טײלגַאב ,ןעיורפ ייווצ יד טימ ,עלעגעוו סָאד ךיא בָאה
 ןופ טכָאקעג רימ ןיא טָאה טולב סָאד ןוא ,טריּפשעגכָאנ ןוא טקוקעגכָאנ

 ןוא יַאטלוה ןטלַא םעד ןגעק ןפרואוורָאפ ןופ ,החיצר ןוא טפַאשנדייל

 ...טפיקרַאפ םיא ךיז טָאה סָאװ טייהנייש רעד ןגעק

 ,טביולגעג טינ סָאד ךיא טלָאװ ריד ףיוא ---

 טסטלָאװ ,טרָא ןיימ ףיוא ,ןַאמרעגנוי ,וד רָאנ ...טינ ךיוא ךיא ---

 טכַאמ ןעמ ןעו :ןגָאז וצ טימרעד ןיימ ךיא .ןעוועג טינ רעסעב ךיוא

 רעמערָא ןַא זיא ןעמ ,ןבעל ןיא רעמוז ןטסקיצנַאװצ-ןוא-ןייא םעד ךרוד
 טבילרַאפ זָאלסגנונפָאה ןוא ךעלברעטש וצרעד ךָאנ זיא ןעמ ןוא טנעדוטס

 . .. סקניפס ַאזַא ןיא

 .שיגעמענַאב עדליוו ַאזַא ןעמוקעגנָא רימ ףיוא זיא לָאמַאטימ טינ

 -טנגייא ,בָאה ךיא .טייקירעגיינ עזייב ַא ןעוועג רָאנ סָאד זיא הליחתכל

 ןעוו ןוא ...ןפָארטעג קיטכיר בָאה ךיא יצ :ןסיוו טלָאװעג רָאנ ,ךעל

 עכיילג'טינ סָאד ןעגנואיצַאב עכלעוו ןיא טגייצרעביא ךימ בָאה ךיא

 בָאה ,טסָאק סָאד סָאװ ןעמוס יד ןוא ןטייווצ םוצ רענייא טייטש לרָאּפ

 -:ַאװצ-ןוא-ןייא ןיימ ןגעק גנוקידיײלַאב עכעלנעזרעּפ ַא טריּפשרעד ךיא

 ,רעקיטולב:סייה ַא ,רעקידתונשקע ןַא ,רעצעמע .טנגוי רעקירָאיײקיצ
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 סָאװ טימ :עגַארּפ רעבלעזרעד"וא-ןייא טימ טגלָאפרַאפ ךימ טָאה

 טרעהעג סע סָאװ ,ס ָא ד קעװַא לוונמ רעטלַא רעד טָא טמענ טכער ַא רַאפ

 בָאה ךיא . ..? גנילירפ ןייד ,טסייג ןשירפ ןייד ,בייל ןטנוזעג ןייד ,ריד

 "רַאפ טגָאקעג סָאד טלָאװ טסיסקרַאמ רעװָאברַאקס ַא :טגָאזעג ןיוש ריד

 עשיטסילַאטיּפַאק יד !לַאטיּפַאק רעד; :טושּפ ןוא טסָארּפ ןרעפטנע

 -נעילב יד טָא טלָאװ ןעמ ןעוו ,סיוועג *..! טבױרַאב ךיד טָאה גנונדרָא

 ןוא דלָאג סנפיוה טימ ,געוו ןכיילג ןופ ,טרעקעגּפָא טינ טייהנייש עקיד

 "סיוא רעכיג יז טלָאװ ,לַאװסױא ןעיירפ םעד ןבעגעג ריא טלָאװ ןעמ

 ןגעק ןוא גנונדרָא ַאזַא ןגעק .קירגַאדָאּפ ןטלַא םעד רעדייא ךימ ןבילקעג

 -רעטסיוא ענעי ןיא .גנַאל-תורוד ןפמעק ןעמ זומ ןליוו ןטפױקרַאפ ַאזַא

 רעבָא רימ זיא ,ערעזָא רעווענעשז רעד ןופ גערב ןפיוא ,געט עקינוז עשיל

 יד ןעיורפ ענייש טימ ןגרָאזרַאפ וצ .קילײװגנַאל-וצ ןעוועג ףמַאק ַאזַא

 "עג טינ דלודעג ןוא טייצ ןייק ךיא בָאה תורוד עקידנעמוק יד ןופ טנגוי

 -שירָאטסיה רעד טָא ןיא רעטשרע רעד ןעמוקעגנָא ןיב ןײלַא ךיא ,טַאה

 טלָאמעד רימ סָאד טָאה סנטסקינייוו ױזַא ,ייר רעשיטסילַאירעטַאמ

 טינ םזילַאירעטַאמ קלח ןיימ רימ טָאה רענייק יו ױזַא ןוא .ןעזעגסיוא

 ךיא זַא ,טליפרעד ןוא סורָאּפ ןבעגעג-סיד ַא ךיז ךיא בָאה ,ןגָארטעגוצ

 ןַא ןוא טײקיצרַאה"זיײב ַא ,ןליו ןיימ רעביא לָארטנָאק יד רילרַאפ

 ףעשעג זיא סָאד יװ קידנסיוו טינ ןיײלַא ,ןלַאפַאב ךימ זיא תוירזכא

 "עטניא ןעמונעג ,עירָאטַארָאבַאל-לוש-ךיוה רעזדנוא ןיא ,ךיז ךיא בָאה

 :טלעוו רעד ףיוא ןריטסיזקע עכלעוו ,ןטפיג עטסקרַאטש יד טימ ןריסער

 ךָאטָארָאק ןוא ַארַארוק ןוא קינעסרַא טימ ,ילַאקדןַאיצ ןוא ןינכירטס טימ

 ןצונַאב וצ ידכ זַא ,טגייצרעביא ,רעבָא ,ךיז ךיא םָאה ןכיגניא ...ליױא

 ןרעװ ,סנטסקינייװ ,ךיא זומ ,ןטפיג עקיזָאד יד ןופ םענייא טימ ךיז

 ןעמונעגּפָא רימ ייב טָאה רעכלעוו ,קירגַאדָאּפ ןטסיוװ םייב רעכוק ַא

 ךיז בָאה ךיא ןוא ...ךימ וטסײטשרַאפ ,סניימ .קילג *ןיימ,

 םינ טכַאמ ןוא טייוו טסיש סָאװ ,ןפָאװ-רעייפ ךָאנ ןגערפכָאנ ןעמונעג

 ,לָאמ ןטשרע םוצ ,טלָאמעד טָאה גנודניפרעד עקיזָאד יד .שיורעג ןייק

 -ערעטניארַאפ ריא טימ ךיז בָאה ךיא ןוא ,עסערּפ רעד ןיא ןעגנולקעגּפָא

 יי. םיקסע עטסקיטכיװ עניימ וצ טרעהעג סָאװ ,ךַאז ַא טימ יוװ ,טריס

 ךיא בָאה ןגרָאמירפ ,ןטנקלָאװרַאפ רעדָא ,ןלעה ןַײא ןיא ,טוג ןוא ץרוק

 עירָאעט ןופ ןייגרעביא ךיא ןָאק ןגרָאמ-טנײה טינ זַא ,טּפַאכעג ךיז

 -נגעלעג עקיטכיר יד ביוא ,טַאט וצ שינעגערפכָאנ ןופ ןוא קיטקַארּפ וצ

 טייהנגעלעג רענייפ ַאזַא ןופ רַאפרעד זומ ךיא .ןכַאמ ךיז לָאז טייה

 .טסעּפ רעד ןופ יו ןפיולטנַא
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 יפ

 -ייצרעד ןייז טצעזעגרָאפ יקסנָארבַאג טָאה ױזַא --- ,לכ םדוק --
 ַאּפש וצ טינ רעמ ןסילשטנַא טסעפ טזומעג ךיא בָאה לכ םדוק --- ,גנול

 ןימ רעמ ןעז טינ סנטייוורעד ןופ ןליפַא ,*קרַאּפ ןשילגנע; ןיא ןריצ

 וליפַא ןיב ךיא ...עלעגעוו ןיא רעגרָאזרַאפ ןטלַא ריא טימ טייהנייש
 ,סעיצקעל ךס ַא ןוָאלעגכרוד ,ןעגנַאגעג טינ רעמ טעטיזרעווינוא ןיא

 ענעפרָאװרַאפ ַא ,ןילָארַאק טור ףיוא לרעמיצ ןיימ ןיא ךיז ןסָאלשעגנייא
 ןטנַארגימע עשיטילָאּפ ןוא עשיסור עלַא ואוו ,עווענעשז ןיא ,ַאזַא סַאג

 ,ריזנ ַא יו ,ייט טימ טיורב ףיוא טבעלעג .,ןפָאלעגנעמַאזוצ ךיז ןענייז
 ןוא עיגילער ,רוטלוק עצנַאג רעודנוא זַא ,ךיז טכַארטרעד ןוא טכַארטעג

 טלעװ עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ ,עלַאיצָאס עצנַאג רעזדנוא זַא ,טסנוק

 טָאה טנגוי יד טינ .טייל עטלַא ןופ הרות רעד טול טריפעג טרעוו
 םוהת רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ױזַא .רעטלע יד רָאנ ,ןבירשעג ןצעזעג

 -םיוא ןוא עטבעלעגּפָא ,ךעלקינייא ןוא סעדייז ןשיווצ טרעיוה רעכלעוו

 .תורוד עלַא ןופ ףוס לקזיב ,עטבעלעג
 | , .. טינ ייטשרַאפ ךיא ---

 קַאינָאק רענעקנורטעג רעד .,ןרָאװעג טכָאקעגפיוא זיא יקסנָארבַאג

 ןטרעביושעצ ןיא ןבעגעג ףרָאװ ַא םיא ךיז ןבָאה טולב רעווש ןייז ןוא
 ,ךיז טָאה רֶע .ןגיוא ענעטכיולַאבךירג עטרעליוקעגסיוא יד ןיא ןוא ּפָאק

 : טרָא ןופ ןָאטעג-ביוה ַא ,גנוגערפיוא רַאפ

 רימ זַא ,רענייא שיקעל ,טינ ןעד וטסעז ? ַא ,טינ טסיײטשרַאפ ---
 טנגוי רעזדנוא ירפ ןטכינרַאפ רימ ?ןבעל ןטרעקרַאֿפ ַא ןריפ עלַא

 ערעזדנוא טימ ,טינ ןסינעג רימ .ערעירַאק רעקידרעטעּפש רעזדנוא בילוצ

 ןטרעוו ענייש יד ןעװעלכַאטרַאפ רימ .סנטיײצַאב ,םישוח עטנוזעג ףניפ

 -עג ַא בילוצ ,רעליּפש-ןטרָאק יו ױזַא ,ןבעגעג זדנוא טָאה רוטַאנ יד סָאװ

 ןױש ןרילרַאפ רימ זַא ,טָא ...סױרַא טינ לָאמניײק טייג סָאװ סניוו
 ןרעיוא יד ,ןעז םוצ ןגיוא יד ,ןעיײדרַאפ םוצ ןגָאמ םעד ,ןעייק םוצ ןייצ יד
 ןעמוקַאב טלָאמעד ,יורפ עטבילעג ַא ןשרעהַאב וצ טפַארק יד ,ןרעה םוצ
 .טינ ןבעל ןייק רעמ זיא סָאװ ןבעל סָאד ןסינעג וצ טייקכעלגעמ יד רימ

 "עג ערעזדנוא טימ ,סיור ָא פ ןיא ,רַאפרעד רימ ןלָאצ ןרָאי ןוא ןרָאי
 ןעוו ןוא .טסייג רעזדנוא טימ ,טולב קיכָאק רעזדנוא טימ ,רעדילג עטנוז
 -פָא ר ַא סָאד .טקלעוװרַאפ תעדהיץע רעד זיא ,ליצ םוצ וצ-ןעמוק רימ

 -רעק ערעזדנא .ט ליופע גרע טנוא -- טסבױא ענעלַאפעג

 ...טּפעװעגסױא -- ןבעל ןופ דיירפ יד ,קיסייר ןוא טלַא ןענייז סרעּפ

 ,טפַאשלעזעגשטנעמ רעגולק רעד ןופ ןעזעגסיורָאפ זיא סָאד ךיוא רָאנ

 טייטש ךעלמיריױטקַאד ענדעשז עטּפָאכ ַא .טגרָאזעג זיא רַאפרעד ךיוא
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 ענערָאװעג-טלַא ערעזדנוא ףיוא סעטַאל ןגייל וצ ,זדנוא ןפלעה וצ טיירג

 טיג לָאמעלַא טינ ,תמא ..!לָאצַאב יבַא ..!לָאצַאב יבַא .ןבעוועג

 יַאק ַא טרעוו טלָאמעד .סעקינטוטַאל עטלעטשעגנָא יד טָא ןייא סָאד ךיז

 ,עשלַאפ זיא ' ןייצ ןייק ָאטינ ... לקער ַא ףיוא טעוועצינעגרעביא עטָאּפ

 .טעלישז ַא ףיוא טכַאמעגרעביא טרעװ לקער סָאד .שטנעמ ַא יבַא

 סָאד טייג ױזַא ! שטנעמ ַא יבַא ,ןלירב רָאּפ יירד זיא } ןגיוא ןייק ָאטינ

 יד טימ ,גנואיידרַאפ רעד טימ ,ןרעיוא יד טימ ,רָאי וצ רָאי ןופ גנַאג ַא

 ןרעמ ױזַא .טעוועקוטש ןעמ ,טריּפָארטַא ןעמ ,קעװַא טדיינש ןעמ .,ןרינ

 ,ןשטנעמ עבלַאה ,ןשטנעמ עקידלטרעפ-יירד טפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא ךיז

 -עלק ַא ָאי טָאה ,וטסעז ,גרַאװכורב סָאד טָא ...ךעלטכַא ןוא ךעלטרעפ

 םייה ַא .ךיז ןבעלסיוא וצ ,ןסינעג וצ טייקכעלגעמ ערעסערג רעדָא ערענ

 זיא סָאװ יורפ ַא ;שיט ַא ןוא טעב ַא ,רעבייל ענעכָארבעג עכלעזַא ןבָאה

 טײז רעייז ןופ .ןימַאק ַא ןוא רעייפ ַא ,ןטכילפ עריא ןָאט וצ טיירג

 "קערב ןוא ךעלקיטש עלַא יד טָא ןופ טסקַאװ . . .ָאטינ העינמ ןייק זיא

 "ינשעג ,עטעטַאלעג ,עקנַארק ַא ,עסַאמ-ןשטנעמ עשינעטסַארװענ ַא ךעל

 טכַארט ןעמ ןעוו רעטנוא טייג תושלח ַא .ענעטינשרעדיטינ ןוא ענעט

 יַאב יד רעטנוא סָאװ ,סָאד זיא ייברעד עטסנעש סָאד .ןײרַא ריא ןיא ךיז

 ךיז ןעיירד סעקילַאק עבלַאה ןוא עצנַאג יד-טָא ןופ רעטצנעפ ענעטביול

 -לופ יד ,עטנוזעג יד ,טניה עקירעגנוה יו ,ןעיָאװ ןוא ןרעיױל ,םורַא

 "רעד עטכעלש ןיא ּפָאךרעטצניפ סע ... עקידלוקסומ-טרַאה יד ,עקיטולב

 יד ןקעטָאילביב עקיבױטש ןיא ןוא ןּפַאש עגנע ןיא ,ןטלַאטשנא:סגנואיצ

 יילעטניא עטסעב יד ,טנעה-רעטעברַא עטסקיטפערק יד ,טנגוי עטסקיגוז

 רעטלע יד ןוא ביוטש ןיא ףױא ךיז ןבייר תוחוכ עגנוי יד .ץנעג

 טױבעג ךיז טָאה יז סָאװ ,ןצַאלַאּפױעגנוטסעפ יד ןיא .טריפמואירט

 ייז ןענידַאב סהכלמ-תב ,ןשיט עטיירגעג יד ייב יז טציז ,גנַאל-תורוד

 "נסיו ןוא קיטילָאּפ ,לַארָאמ ,לָאטיּפַאק טרילָארטנָאק ןוא ױזַא יז טגיניק

 ןרָא-רעדניק ערעזדנוא ןופ .עביל ןוא המכח-סנבעל ןוא טסנוק ;טּפַאש

 ףרַאד ױזַא זַא ,קנַאדעג םעד טימ ךיז ןעניואוועג ןוא וצ סָאד רימ ןעעז ןָא

 ךעלקערב טימ ךיז ןענעגונַאב רימ .שרעדנַא טינ ןוא ןייז עקַאט סָאד

 "נעטשנָא ןַא .רעטלע רעקידובכב רעד ףיוא גנונעפָאה רעד טימ ןבעל ןוא

 "כַאװש עלַא רַאפ טסייג ןוא רעּפרעק ריא ןכיורברַאפ זומ טנגוי עקיד

 ,טָא .ןרעװ טגרָאזַאב טשרעוצ ןומ ייז .עקיניזכַאװש ןוא עקיבייל

 .י* ןרעװ רעטלע ןיײלַא טעװ ןעמ זַא ,ןרעו רעטלע טעװ ןעמ זַא

 .י* רעטרעוו ךָאד ןענייז סָאד --- ,ןירב דוד ּפָא ךיז טפור -- ,ָא ---

 טימ ךָאד טקעמש סָאד ,טַארקָאמעד ַא יו טינרָאג ןיוש ךָאד טסדער וד

 .+ .עיכרַאנַא
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 טצירּפש סעדייז ןוא סעבָאב ןופ ץכעליפעג ענטיטעּפַא-טינ סָאד ! רעטלע רעקיטייצירפ טימ טינ טסקעמש ןיילא וד יצ ,ןירב ,טשרעקָא ,עז ---
 ןבעל רימ זַא ,ןגיוא-רעלטסניק עגייד טימ ,ןירב ,טינ ןעד וטסעז .טנורג ןייז ,טייקידתמא ןייז רָאנ ,קיטכיוװ זיא קנַאדעג ַא ןופ ןעמָאנ רעד טיג ...טרָאװ ןיימ טימ ןכָאטשעגנָא ךיד בָאה ךיא יו ךיג ֹוזַא ,סױרַא ריד ןופ
 טימ סעקרעיוועװ עיורג ,תויח"רעטסמַאה ןופ טלעװ ַא ךָאד זיא סע ? עטלַא ןופ ןצעזעג ןיא ,עטלַא ןופ עיגילער ַא ןיא ,עטלַא ןופ טלעוו ַא ןיא
 ...ןעמוקעג טינ םולח וצ לעסיק רעד רעמ םיא זיא -- לפעל ןסיורג ַא סנּפָאקוצ טײרגעגנָא ,טכַאנ עטייווצ ַא ,רע טָאה .טַאהעג טינ לפעל ןייק טָאה רע רָאנ ,ענעטעמס רעסיז טימ (*לעסיק טמולחעג ךיז טָאה ןשירַאנ םעד ןַאװיא :ןרָאי עגנוי יד ןיא קורדנייא ןפיט ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה סָאװ ,ךוב-רעל ןשרעדניק ַא ןיא ,ןטַאװ -עשירַאנ םעד ןַאװיא ןופ םולח רעד זיא'ס .טנגוי רעד ןופ גנופַאלקשרַאפ עכעלרעּפרעק ןוא עקיטסייג יד טָא ךיז טיצ םולח רעזייב ַא יו .רוטקורטס -טלעוו ַאזַא ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ טינ טומ ןייק ןליפַא טָאה ןעמ זַא ,גרָאז רעטלַא רעד רַאפ ןוא המכח רעטלַא רעד רַאפ ץרא-ךרד ןופ ,גנואיצרעד רעד ןופ ?טעברַאַאב, ןוא ןקָאושעגנָא ױזַא ןיא ןעמ .סיוא-רוד ןוא ןייא-רוד סָאד טייג ױזַא .רעניגרַאפ-טינ עטלַא יד ךָאנ ןבילבעגרעביא ןענייז סָאװ ,ןטשער טימ .ךיז רימ ןרענרעד סערדָאי ענערָאװעג"רעטיב ןוא שינעליופ טימ .טלמישרַאפ ןוא טליופרַאפ סינ סנפיוה יד ןענייז השורי רעד ףיוא ךיז ןפרַאװ עגנוי יד ןעוו ןוא .תורצוא עטלמַאזעגנָא יז ףיוא סיוא ןוגּפ עטלַא יד .גנַאלצ רעבָא זיא רעטניוו רעשירָאטסיה רעד ...רעטניװ ףיוא ןטײרגנָא ןייא ןיא ןטלַאה סָאװ ,ּפעק-ןשטנעמ

 סעיצידַארט ןופ טנַאה עטלַא יד בָאה ךיא ,טגלָאּפרַאפ טנַאה עסואימ יד ךימ טָאה םעדכָאנ טייצ עגנַאל ַא ... . ןרעדָא עזָארעלקס טימ רעגניפ עטמירקעצ-שיטַאמווער ןשיוצ ,טנַאה רעטלַא רעקידרענייב ַא ןופ טּפַאכעג ,עלעגיפ ַא יװ טלּפַאצ ןוא טרעטַאלּפ לעז ןיימ זַא ,גנולפייווצרַאפ רעקיטלָאמעד ןיימ ןיא ,רימ ךיז טָאה טכודעג ןוא .ןבעגעג"ןעמָאנ ַא גנונ -עדרָא רעקיזָאד רעד ךיא בָאה "טייל עטלַא ןופ הכולמ יד, .טלעוו רעד ףיוא גנונעדרָא רעצנַאג רעד ןגעק טסעטָארּפ ַא ןיא ןסָאגעגסױא ךיז ןוא ,ןעמרָאפ ענעבירטעגרעביא ןעמונעגנָא טָאה סע .טקינײּפעג קרַאטש ךימ ןבָאה ,קירגַאדָאּפ ןטלַא ןגעק ,ןרָאצ ןיימ ןוא רעגנוה רעלעוסקעס ןיימ ,ןכערברַאפ ןייק ןײגַאב וצ טינ ידכ ,ןילָארַאק-טור ףיוא לרעמַאק-ןטנעדוטס ןיימ ןיא ןסָאלשעגּפָא ךיז בָאה ךיא ןעוו ,עווענעשז ןיא גנילירפ ןטנַאמרעד םענעי ןיא ןעוועג ךיא ןיב ?קורדנייא; ןרעסעב ןייק טינ רעטנוא

 .טָאּפמָאק רערעיוו (*
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 ןטפַאשנדייל עניימ ןוא ןליפעג עניימ טרילָארטנָאק יז זַא ,טקידלושַאב

 יז סעוו ױזַא ןוא ,טסורב סעמַאמ רעד ןופ ןסירעגּפָא ךיז בָאה ךיא טניז

 טזָאל ,ױזַא ךימ יז טקירד סָאד .ןײהַא רבק לקזיב ןרילָארטנָאק ךימ

 :וצ-טעשטּפעש לוק רעשיטַאמטסַא ןַא ןוא טקירד יז .ןעמעטָאפיױא יירפ טינ

 ,"דמחת אל; זיא רקיע רעד .,.דמחת אל ,ףאנת אל ,בנגת אל ,לזגת אל

 ,ןייצ ןָא רעטלע ענדילז יד זיא ָאד .ןטסולג טינ וליּפַא ריד ךיו לָאז סע

 םוצ ןעגנַאגרעד ,טנגוי רעקיטולב-סייה רעד טימ ףמַאק ןקיביײא ריא ןיא

 רעטומ יד זיא שינעטסולג םערָאװ ! וטסלָאז ןטסולג טינ וליּפַא .דרוסבַא

 עטרעכיוררַאפ טימ ,ןכיעש עשילַאטנעירָא עטלַא .סעיצולָאװער עלַא ןופ

 רעד ןעוו ,ןטָאבעג עכעלנע ןבירשעג טעמרַאּפ ןלעג ַא ףיוא ןבָאה ,דרעב

 םעד ןלעטשוצּפָא דנַאטשמיא ןעװעג טינ רעמ זיא דרעוװש רעמורק

 טָאה םוטנגייא ןופ ץוש רעזעיגילער רעד .םיטבש עגנוי ןופ םערוטשנָא

 וטסלָאז טעּפרַאק ןיימ ןוא לזייא ןיימ ,בייוו ןיימ, .ןביוהעגנָא טימרעד ךיז

 "עג ,רעיירפ ,רעגנוי ַא *...ןסייהעג ױזַא טָאה טָאג !ןעמענקעװַא טינ

 ןייז .ןצישַאב ןײלַא ךיז ןָאק רע .טינ סָאד טכיורב וויטימירּפ רעטנוז

 גָאט ןקידנגרָאמ ןיא ןביולג ןייז ,טייקנילפ ןייז ,םיא טצישַאב טפַארק

 ןוא קערש טימ לופ זיא יז .טינ סָאד טָאה רעטלע ענעפלָאהַאבמוא יד

 ,ןצעזעג עשילַארָאמדָאדװעסּפ יד טרעלקעגוצ יז טָאה סָאד .ןטכַאדרַאפ

 ןופ קלח ןטסעב ןוא ןטסערג םעד ןעמונעגוצ --- ץוש רעייז רעטנוא ןוא

 ךיא ...ָאטינ זיא קיטש ןטעפ ַאזַא ןסינעג וצ חוכ ןייק שטָאכ ,ןבעל

 "דשוח ןבעל ןיימ ןופ טייצ רעטסקיטומרעװש רענעי ןיא ןליפַא בָאה

 תומחלמ-טלעוו עטסכעלרעדיוש יד ןופ לייט ןטסערג םעד זַא ,ןעוועג

 ,ענטסימוא .טייל עטלַא ןפורעגסױרַא ,ןדיירסיוא ײלרעלַא רעטנוא ,ןבָאה

 ןייק ,ץושטסבלעז ןופ קורד ןלופסינמייהעג ןרעטנוא ,וויטקניטסניא יצ

 עלטב-רבוע ,ןפורעגסיױרַא סָאד ןבָאה ייז יבַא .טינ דיישרעטנוא

 ערעייז טימ ןײלַא ייז ,ןטַאמָאלּפיד ענערָאפעגּפָא ןוא ערטיכ ,רעשרעה

 יד ןוא םייהרעד ןיא ןבילבעג ןענייז םיתרשמ עטשטיינקעצ ןוא סעקילק

 "טשרעקָא רעד ...*ערע ןופ דלעפ ןיא; ןלַאפ וצ טקישעגקעװַא טנגוי

 "ייוצ רעד םלעהליוו סָאװ ,ןירב רעלָאמ רעביל ,גירק רעטבעלעגרעביא

 ,ןיז ןסיוועג ַא ןיא ,זיא ,ןפורעגסױרַא ןבָאה עילירַאמַאק ןייז טימ רעט

 ףעװעג סָאד זיא טנגוי-טלעוו רעד ןגעק גירק ַא :ַאזַא ןעוועג ךיוא

 ןפיוא טרעסערגרַאפ קידארומ ךיז טָאה טייל עטלַא יד ןופ קלח-השורי רעד

 יייןעגנוי ענעלַאפעג ןענָאילימ רעקילדנעצ יד ןופ ןובשח

 ךָאד ךיז ןענָאק טייל עטלַא רעבָא ! יקסנָארבַאג ,טסליוו וד יו ---

 יי.ןגָאלש ןייג טינ

 ןיוש סָאד ךיז טעװ ,עטלַא טימ עטלַא דלַאביװ ? טינ סָאװרַאפ ---
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 . ..סעיצולָאװער יד טסעגרַאפ וד --- ,..טדערעגּפָא ןיוש זיא טסיופ ַא ןביוהפיוא ןופ .רעיצרעד ןוא סרעטָאפ עטלַא יד ןגעק לוק ַא ןביוהוצפיוא ארומ ןבָאה סָאװ ,רעדניק עקידוועקערש ,עכַאװש ןופ רוד םעיינ ַא ןריובעג טכַאמ ןוא תונמלא עגנוי יד םסיירט עכלעו ,רעטלע רעד טלעװ ענייש יד רעביא טזָאל יז .דלעפ ןפיוא "רע ןיא, טלַאפ יז .קיטפַאהנסיװעג סיוא סָאד טריפ יז רעבָא -- טינ רעדָא ןליוו ןטוג ןטימ .ןעמונעגנָא סָאד טָאה טנגוי יד ןוא טכַארטעג -סיוא סעיצידַארט יד ןבָאה טייל עטלַא יד .,דנַאל וצ דנַאל ןופ ןוא רוד וצ רוד ןופ .סעיצידַארט עטלַא טול גנַאג ַא סָאד טייג לייוורעד .לָאמעלַא רַאפ לָאמניײא טזיילעג ןייז טעוו ןדירפ-טלעוו ןקיביײא ןַא ןופ עמעלבָארּפ יד ןוא ,גנונעדרָא-טלעוו רעיינ ַא ןיא ןבעלרעד רעדניק-סדניק ערעזדנוא סָאד ןלָאז יאולה ! סיי ךיא .טריּפָאלַאגרַאפ ךימ בָאה ךיא !סָאװ ,ךַא ,רעבָא . ..המחלמ טרָאס ַאזַא ןבעלרעד טלָאװעג ךיא טלָאװ ,ןירב טניירפ רעביל ,ןבעל ןיא לָאמנייא שטָאכ ! טייהרעקנישטנוזעג ןעקניה ןוא ןגָארט סָאד ייז ןלָאז .ןענָאפ ענעסָאשעגכרוד טימ דלעפ ןופ קירוצ ןעמוק סָאװ ,סעקילַאק עטלַא יד ייב טביילב --- לַאדעמ ַא םיטנַאס ףניפ --- ןלַאדעמ ענרעּפוק עלַא ןוא דובכ ןצנַאג םעד .ןייוו ןוא האובת סרעל -בײּפש עלופ יד ייב ,רעדניק ןוא ןעיורפ עקיטפערק יד טימ םייהרעד ןיא טביילב טנגוי עשירפ יד .טלעוו רעד רַאפ טפנוקוצ ערעסעב ַא ןפמעקוצ .טיוא דלעפ ןיא ןעיצ ןוא גירק םעד סױרַא ןפור ץעטלַא יד .ןכיילגסיוא
 ,יײנַאריט ריא ןופ עקידלוש-טּפיוה יד טינ רעבָא ,סנטָאש טמערוטש יז ,רעטצניפ רעד ןיא טגָאלש יז .טייל עטלַא יד ןופ טפַאשרעה רענעסעגעגנייא ,רעקיבײא רעד טימ יז טפמעק סָאד זַא ,טינ ןליפַא טפיירגַאב יז רעבָא ,ןדירפ רַאפ ,געט-סטעברַא ערעצריק רַאפ ,ןיול ןרעסעב ַא רַאפ טפמעק טנגוי יד .,טייצ וצ טייצ ןופ סױרַא יז ןפור ןברוח ןוא רעגנוה ןוא טיונ ,טינ ייז סעגרַאפ ךיא ---
 יד ואוו ,רעױּפַאק רעקיטליגדנע ןוא רעתמא ןַא ןרעוו טעװ סָאד ,רעטלע רעד ןגעק טנגוי רעד ןופ עיצולָאװער רעלַאסרעוװינוא רעד ןגעקַא ליּפש -רעדניק ַא ןייז ןלעוװ ,גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ,םיור ןטלַא ןיא ןביוהרעד ךיז ןבָאה סוכקַארג רעדירב יד טניז טנַאקַאב זדנוא ןענייז סָאװ ,סעיצול -ָאווער-טלעוו עלַא ! שינערעקרעביא ןַא ןייז טעװ ,וטסעז ,טלָאמעד ,עטבעלעגּפָא ןוא עטלַא יד וצ סָאד ןליײטרַאפ וצ ידכ ,עטסרעייט סָאד ןוא ןבעל ןופ עטסעב סָאד וצ ריא ייב ןעמענ ןצעזעג-הכולמ ןוא רעכיב -טָאבעג עלַא טעמכ זַא ,ןפיירגַאב טעװ יז ןעוו ; יז טריפ ןעמ ןיהואוו ןוא רעטנזױטרָאי טניז זָאנ רעד רַאפ יז טריפ סע רעװ :ןּפַאכ ךעלדנע ךיז טעװ טנגוי יד ןעוו ,רעטעּפש תורוד טימ ,לָאמַא רעטעּפש טָא
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 ךַאד רעד ואו ;עטשרע יד ןרעוו טעװ ןצעזעג-טלעוו ןופ טייז עטצעל

 ןײג טעװ טנעמַאדנופ ןּופ ןוא ,טנעמַאדנופ ןרעוו ןלעוו ןעמיוק ןטימ

 ןעמענ-המקנ ַא ןוא ..."טנגוי יד ןעוועג זיא בױהנָא ןיא, .ךיור ַא

 עלַא רַאפ ,ןעגנוקירעדינרעד ,ןעגנוצונסיוא עלַא רַאפ ןכערבסיוא טעוו

 ןײצ ןָא ןרָאטַאװרעסנָאק יד סָאװ טימ ,ןעגנוסיגרַאפ-טולב ןוא ןטיונ

 "בירקמ ייז רַאפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעדניק ןופ ןסַאמ יד טנױלַאב ןבָאה

 .ייזעװעג

 רעבָא .ןרעיױא עדייב טימ רעה ךיא ! יקסנָארבַאג ,ךיד רעה ךיא ---

 -עגיטיניךָאנ ןוא סעירָאעט עטרילָארטנַאק-טינ ץלַא ךָאד ןענייז סָאד

 רעטכייל לָאמעלַא זיא עיציזָאּפָא רעד ןיא ךיז ןלעטש וצ .תואובנ ענעעש

 ? הצע ןייד זיא סָאװ ! טערקנָאק ,טערקנָאק ...ןטרעװ עיינ ןפַאש יו

 עגנוי ןשיווצ סעיצולָאװער ןדיימרַאפ וצ ידכ ,ןָאט וצ ןָא ןעמ טביוה סָאװ

 ,ךָאנ גנוניימ ןייד טול ,ןלעװ סָאװ ,ןיז ןוא סעטַאט ןשיווצ ,עטלַא ןוא

 -לָאב יד יװ ,עיצולָאװער עשיזיוצנַארפ עס'יורג יד יו רעכעלרעדיוש ןייז

 ...עשיטסיוועש

 "ער ןיימ ןיוש ךיז טָאה עקירעמַא ןיא ?וטסליוו טערקנָאק ---

 יד .ןפוא ןכעלדירפ .רעקינייװ-רעדָא-רעמ ַא ףיוא ןביוהעגנָא עיצולָאװ

 זיא ,עגנוי רעביא עטלַא ןופ טפַאשרעה יד ,גנואיצרעד עוויטַאװרעסנָאק

 "ענרעטנוא ןופ טסייג רעד ,עּפָארײא ןיא יװ קרַאטש ױזַא טינ ןטרָאד

 םעד גנונרָאװ עפרַאש ַא ןטרָאד זיא עגנוי יד ןופ סױרַא טייג סָאװ ןעגנומ

 -לוויטש ..,ריא רַאפ ןרעטיצ סרעצַארקדזקלָאװ יד ,לַאטיּפַאק ןטעשויעצ

 "גַאמ וצ ףױרַא ןטרָאד ךיז ןטעברַא סרעפיוקרַאפ-סגנוטייצ ןוא סרעצוּפ

 -ַארט עלַא רעביא קידנעגנירּפשרעביא ,ןזייא ןוא ןליוק ןוא ליוא ןופ ןטָאנ

 עבלעזיד סָאװ ,רָאנ זיא קילגמוא רעד .טלעוו רעטלַא רעד ןופ סעיציד

 ןביוה ,רעטלע עסיוועג ַא ןכיירגרעד יז ןעו ,"ןעגנוי, עטעברַאעגפױרַא

 טייז םענעי ןופ ,*עטלַא; יד ןופ ןטָאבעג יד ןעמענוצרעביא ןָא ןײלַא יז

 "עג זיא ןענַאד ןופ ...ענעי יו רעכעלטנירג ךָאנ סָאד ןכַאמ ייז ,םי

 לַאטיּפַאק זַא :טנָאטַאב רעירפ ריד ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,טָאד ןעגנורד

 --  גנושרעה-טלעוו רעכעלרעטלע רעד ןופ גנוניישרעד ןייא רָאנ זיא

 ,עיצעגעוו ןיא .טייל עטלַא יד ןופ גנושרעה עלַאטורב ןוא עמייהעג יד

 עכעלטנפע ַאזַא ןעוועג ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ףוס ןיא ,ךָאנ זיא ,וטסייוו

 ..יעטלַא ןעצ יד ןופ טַאר רעד --- רוטַאינימ ןיא הכולמ

 .רעטערקנָאק ךָאנ ! טערקנָאק רעבָא ,ָאי ---

 ףרַאד טַאטש רעיינ ַא סָאװ עטשרע סָאד ? רעטערקנָאק ךָאנ ---

 "רַאפ טימ רעדניק יד ןקינייּפ טינ יגנואיצרעד-רעדניק עיינ ַא זיא ןפַאש

 ררט יד טָא ,ךַא .ןטָאבעג ענעשַארדעגסיױא טימ ןוא ןצכענרעל עטרעטלש
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 ..!דניק טגרָאזרַאפ ַא יו גנוניישרעד שרעשיגַארט ןייק ָאטינ .לווייט ןטימ יװ טפנוקוצ רעד טימ ייז ןקערש טינ ,ענעגנַאפעג-סגירק עניילק יו רעדניק יד ןסילשּפָא טינ .סערפיצ ןוא ןעמרָאפ עטקַארטסבַא ןוא רעכיב טימ יװ ,ןטפַאשנסיוו עשיטקַארּפ טימ ןוא רוטַאנ רעד טימ גנורירַאב רעמ ! סנירערעל עשיטַאּפָאכיסּפ יד ,רערעל עשיאעוורעג יד ,ןלוש ענעק
 ןיא סָאװ ,סָאד .טנגוי רעד רַאפ טעברַא טַאטש רעצנַאג רעד .ךָאנ ןרָאי יד טול ןסינעג ייז ןזָאל רָאנ ,רעטעּפש ףיוא טלעוו יד יז ןגָאזוצ םינ
 יז לייוװ ,רעכייר ןענייז ייז לייוו רַאפרעד רָאנ ןעיורפ עגנוי טימ ןבָאה -הנותח ןרָאט טינ ןלָאז עקנַארק ןוא עטלַא .טפַארק רעלופ רעייז ייב ןשטנעמ :טסייה סָאד ,ןסינעג טנגוי יד ןומ עטסעב סָאד .עטרעטלעעג יד רַאפ יװ רעמ ןרעוו טגרָאזעג ףרַאד טנוזעג רעייז רַאפ ןוא ןייזליואוו רעייז רַאפ .טַאטש ןצנַאג ןופ ןרעװ"ןָאטעג ,םענרַאפ ןסיורג ןיא ,ףרַאד ,רעטומ ןוא רעטָאפ ןופ ןָאטעג בַאטשסַאמ םעניילק ןיא טרעוו החּפשמ רעד
 ןרעװ-ןטלַאהרעד םורַא-ױזַא ןלעװ סנזעו עכעלשטנעמ יד ...ןעיײז -רַאפ וצ ןוא סע ןרעקַאוצסיוא חוכ ןייק טינ טָאה ןײלַא רע סָאװ דלעפ ַא ןציזַאב טינ רָאט רענייק ,טפַאשלעזעג רעד ןיא לָאר ערעסערג ַא ןליּפש
 .. ,םיל טינ ןבָאה יז סָאװ הביבס ַא וצ ןוא ןַאמ ַא וצ ,ןבעל ןצנַאג ַא ףיוא --- רעטנזיוט רעטרעדנוה רַאפ ךיז ןפיוקרַאפ רעטכעט ןוא ןעיורפ עגנוי עטריאוטיס-ליואוו ןוא עטעדליבעג סָאװ ,סָאד ךיוא רָאנ ,טכַאנ ַא קנַארפ טרעדנוה רַאפ ךיז טפיוקרַאפ לדיימ םערָא ןַא סָאװ סָאד רָאנ טינ זיא עיצוטיטסָארּפ םערָאװ ,רעהַאזיב יוװ ןפיוקרַאפ טינ רעמ ךיז ןלעװ ןדיומ עטסכעלביל ןוא עטסנעש יד ןוא ,לַאװסיױא ןעיירפ ןבָאה ןלעװ ,רענעמ יד יװ יֹוזַא ,ןעיורפ יד לייוו רַאפרעד טושּפ .רעפיט ןייז טעװ רעטכעלשעג עדייב ןשיווצ עביל יד ןוא רעלעה ןענייש טעװ טלעוו ַאזַא ןיא ןוז יד .טסיײיג ןוא רעּפרעק ןופ טייקשירפ יד ןטלַאהַאב ןלעוו עקירָאי-קיצעביז ןוא -קיצכעז ןוא ,גנעל רעד ןיא ןרעוו ןגיוצעגסיוא טעוו אפוג טנגוי עשיזיפ יד .ןייזליואוו ריא סלַא ןעניד לָאז טנגוי רעד רעביא שטייב ַא סלַא טנידעג רעירפ טָאה סָאװ סָאד ,טייקרעגָאמ רעמערָא ןופ --- דנַאל עטייווצ סָאד ןוא עיצקודָארּפ רעטלמַאזעגנָא ליפוצ ןופ ןדייל טינ טעװ דנַאל ןייא :רעטרעװ ערעדנַא טימ ,גנוטייב-ףָאטש רעטכעלש ןופ ןדיל טינ טעװ עימָאנָאקע-טלעװ יד ןוא ...רערעטנומ ןוא רעשירפ

 עקיטלַאֿפ יד ךרוד קעטָאילביב סיקסנָארבַאג ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ?קיטָאג, עכעלטסניק יד ,ןפלָאהעג טינ טָאה סע ,ןפיילש עדייב טקירדעגוצ רעגניפ עבָארג יד טימ טָאה רע .,לדניװשיּפָאק ןטכייל ַא ןעמוקַאב ןירב דיוד טָאה ,ןפרַאװ ןעמונעג םיא ףיוא טָאה יקסנָארבַאג סָאװ ,רעדליב עטמערוטשעגנָא יד ןופ ןוא קַאינָאק ןטוג םעד ןופ
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 םיא טָאה ,לּפמעלי-טריּפס ןופ גנוטכױלַאב רענירג-יולב רעד ייב ,סנטָאש

 ןעװעג ךױא זיא רעמענעגנָא טינ ,אשמ ערעווש ַא יװ ןקירד ןעמונעג

 זָאנ רענעטכױלַאבדןירג ַא טימ ,תיבה-לעב ןופ םינּפ רעטקלעוורַאפ רעד

 גנוטכױלַאב ַאזַא טָאה רעכלעוו ,ןײלַא ןירב ,רע ..,ןגיוא עטלוב ןוא

 יריא ןופ ןרעװ וצ רוטּפ יו לטימ ַא ןכוז ןעמונעג טָאה ,ןפורעגסױרַא

 ןטלַאהסױא טנָאקעג טינ רעמ גנומיטש *עשירעטלַאלטימ , יד טָאה רע

 ןוא ןעגנורּפשעגפיױא רע זיא ,שינעביולרעד ןייק קידנטעב טינ ,ןוא

 ...טכיל עשירטקעלע סָאד טיירדעגפיוא

 סױרַא טלָאװ רֶע יװ ,גנורעטכיילרעד ַא טליפרעד ךיילג טָאה רע

 ןרָאװעג קירוצ זיא םינּפ סיקסנָארבַאג .לענוט ןרעטצניפ ןגנַאל ַא ןופ

 עלַא טימ ,רעמיצ רעד ןוא קעװַא זיא רעביוצ רערעווש רעד ,ךעלשטנעמ

 | .רעשימייה ןוא ןיָאװעג רעטיירב זיא ,סעצילָאּפ"רעכיב ענייז

 סדניירפ ןגנוי ןייז ןופ הביס יד ןפירגַאב ךיילג טָאה יקסנָארבַאג

 רעקרַאטש ַא ךרוד עיצַארָאקעד יד ןטייב ןכעלצולּפ ןייז ,ןעגנירּפשפיוא

 :טכַאלעצ ענבירד ךיז טָאה ןוא ,גנוטכײלַאב

 ןעוו ,קיטכיל ןרעװ טייחשטנעמ רעצנַאג רעד טעװ ױזַא טקנוּפ ---

 ןעוו ,רעטלע רעקידנשרעה רעד ןופ טרָא םעד ןעמענרַאפ טעװ טנגוי יד

 ןיוש טָאה סנַאסענער רעד .קירעהעג יו ךיז"ןבעלסיוא ןזָאל ייז טעוװו ןעמ

 רעטייווצ ַא זומ טציא ,רעטלַאלטימ ןזעיגילער םעד טגיזַאב ױזַא לָאמַא

 יז זומ טפַאשעגּפָא .רעטלע רעד ןופ עיגילער יד ןטכינרַאפ סנַאסענער

 ייי ןרעוו-טנערברַאפ לגיט-ץלעמש ןיא תלוספ יו ,ןרעוו

 עטרילָאק ענייז טימ ,טּפַאכעגנָא זַאטסקע ןיא טָאה יקסנַארבַאג

 : ןקַאנ ןרעגָאמ ןייז ףיוא רָאה עיורג יד ,רעגניפ

 רעד ךיא לעוװ רעטלע רעקשטעגולק רעד ןופ ןעייפָארט יד טָא --

 יי! רעייפ ןיא ןפרַאװ רעטשרע
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 : ןבעגױצידַאל ַא ייר סנירב דיוד ןעמוקעג זיא טציא

 טרָאפ ךָאנ ךיא סייוו טנורג ןיא רָאנ . .. .סיורג זיא ןברק ןייד ---

 ,רימ ייב ? בייוו ןוא ןַאמ ןשיוװצ תורצ יד טימ ןָאט וצ סָאד טָאה סָאװ טינ

 .לשמל

 "נָארבַאג ךיז טָאה --- .. .ןָאט וצ ָאי טָאה סע ! ןָאט וצ טָאה סע ---

 ! רימ ייב יװ ױזַא ,ריד ייב --- .עלעזעלג שירפ ַא ןסָאגעגנָא קיטסַאה יקס

 "רַאפ ןעקווַאקרַאה ןיא ךיז טָאה ַאינָאס ןייד זַא ,ךעלקריוו ןעד וטסביולג

 טייהנייש ענעי יװ ױזַא ,רעמעװקַאב ןענופעג רָאנ םיא טָאה יז ? טביל
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 ענעזעוועג ןיימ יװ ױזַא ; קירגַאדָאּפ ןטלַא םעד --- עווענעשז ןיא עניימ

 גנונעדרָא-טלעװ יד .ןַאמ ןטייוצ ריא רעמעװקַאב ןענופעג סָאה ַאטעי
 ,קיכיסּפעיױרפ רעדנוזַאב ַא טעברַאעגסױא טָאה ?טייל עטלַא;, יד ןופ

 ךיז ןפיוקרַאפ ייז ןופ לייט רעטסערג רעד .,ךעלפיוק עלַא טעמכ ןענייז יז

 רָאנ ןוא .ןבעל ןצנַאג ןפיוא רעדָא ,רָאי קיצנַאװצ ףיוא ,רָאי עכעלטע ףיוא

 רעירפ ןיוש ריד בָאה ךיא .טכַאנ ןייא ףיוא --- לייט רעניילק ץנַאג ַא
 יד .עיצוטיטסָארּפ עבלעזיד ןוא ענייא סָאד זיא רימ רַאפ זַא ,טגָאזעג

 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןוא עיגילער רעד ןופ טרינָאיצקנַאס רָאנ זיא עטשרע

 ,דיישרעטנוא רעצנַאג רעד זיא סָאד ,טינ טשרמולכמ --- עטייווצ יד ןוא

 -עגקעװַא ,ןפרָאװעגקעװַא ןיוש םיא טָאה יז ...יז רעבָא --
 -ָאס רענעזעוועג ןייז רַאפ טלעטשעגנייא ןירב ךיז טָאה . ..ןפרָאװ

 ַאזַא ןפורעגסױרַא םיא ייב טָאה יז ןצישַאב וצ טייהניואוועג יד :;ןַאינ
 .טסעטָארּפ ןקידלמַאטש

 : ןבעגעגכָאנ טינ טָאה יקסנָארבַאג
 ןעװַאקרַאה יז טָאה טציא סָאװ ,סָאד ןגָאז וצ טינ טָאה סע --

 רעד טָא טכַאמעג טָאה בױהנָא םעד .ןַאמ ןטנוזעג ַא ףיוא ןטיבעגמוא
 ,רעמעװקַאב ןענופעג םיא יז טָאה הליחתכל .שפנ רעקידרעבַאלש
 עטוג ןיא ןטייצלָאמ עכייר יד ןוא ןטנעמילּפמָאק עזָאלקַאמשעג ענייז
 עשירעבייו עריא עלַא רַאפ ןדָאב רעטוג ַא ןעוועג זיא ןענַארָאטסער
 סעטַאמש עכייוו ןיא יו .השוריב ןעמוקַאב טָאה יז סָאװ ,ןטײקכַאװש
 ענייז ןיא ,סנגיל ענעבירטעגרעביא ענייז ןיא טגײלעגניײרַא ךיז יז טָאה
 עטלַאא יד ןופ ארומ עטצנַאלפעגנייא ,עקיבייא יד .ןעלטימ ערעכייר
 ...גָאט ןקידנגרָאמ םעד רַאפ ארומ יד .טכַאמעג סָאד טָאה ?טייל
 רעשידניק ןוא רעפרַאש ךס ַא סיוא סָאד ךיז טקירד ןימ ןרעכַאװש םייב
 טימ טגרָאזַאב סנטײצַאב ַאינָאס ןייד טסטלָאװ וד ןעוו .רענעמ ייב יו
 סָאד ,טגרָאזַאב יז טָאה עקװַאקרַאה יװ ,ןעלטימ יד ןופ םענייא
 טימ רעדָא ,ןירעייג'קידיל ַא ןופ ןבעליטכיל ַא טימ רעדָא :טסיײה
 םוצ ןעמוקעג טינ סָאד טלָאװ ,ןירעלטסניק ַא ןופ עמַאלקער רעשלַאפ ַא
 -רַאה ,ןריא רעגרָאזַאב ןבלעז םעד ןעוו ןוא . . . ריא ןוא ריד ןשיווצ ךורב
 ,ןבעגעגנייא יסעָאב-ַאל-עד-יר ףיוא גנולעטשסיוא יד ךיז טלָאװ ,ןעװַאק
 ךיז טלַאה ךיא ,ןפרָאװעגקעװַא טינ גָאט ןקיטנייה םוצ זיב םיא יז טלָאװ
 ךימ טָאה ַאטעי ןיימ טניז ,בָאה ךיא עכלעוו ,גנוניימ ןיימ ייב טסעפ
 ןעיורפ ייב ןכוז טינ גנורעפּפָאפױא ןייק רעמ לָאז ןעמ :ןזָאלרַאפ
 ןענייז רעדניק ןייק ןעוו טּפיוהרעביא ..יורפ רענעגייא ןַא ייב וליפַא
 "רוט ןופ קַאמשעג ןיא םזיטנַאמָאר ןשירעבייוו םעד ןופ טייצ יד .ָאטינ
 .קעװַא זיא ,רענעמ ייב טייקכעלרעטיר יד יװ ױזַא ,ןענַאמָאר סוועינעג
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 רעד ייב טגנַאלרַאפ רימ ןבָאה ,ךיא יװ ױזַא ,וד .ןטייקיביײא עלַא ןיא

 רימ ןענייז עדייב ןוא ,ןבעג טינ רעמ ןָאק יז סָאװ ,סָאד יורפ רענרעדָאמ

 "קילג, ,םענעפירעג-ױזַא ,רעזדנוא ןופ רעּפַאנסױא יד ןעװ ,טשױטנַא

 רעשיזיפ ןוא רעקיטסייג רעזדנוא ןֹופ עקיסיפיייווצ ןעוועג ךָאנ ןטלָאװ

 ןוא ףיולעג-טעוו .ןיז ןסיוועג ַא טַאהעג זדנוא רַאפ ךָאנ סָאד טלָאװ ,ָאװינ

 סורדרַאפ-טּפיוה רעד .ןַאמ םענעגָאלשעג םעד טריטיליבַאהער ץנערוקנָאק

 .טלעפעג ָאד טָאה ץנערוקנָאק לסיב סָאד וליפַא סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב

 .-לעוסקעס טינ וליּפַא ,רעזָאלניז ַא .םעניימ ןיא יוװ טוג ױזַא ,לַאפ ןייד ןיא

 ןבָאה ,סָאד טסייה ,טשינמוא ןוא טסיזמוא ....זירּפַאק רענעפורעגסױרַא

 עניימ ,ןרעטלע עניימ ,ןרעטלע-רוא עניימ טעברַאעג קיטסיײיג ךיז רעביא

 ,טרעטסיײגַאב ןוא טנרעלַאב ךימ ןבָאה סָאװ ּפעק עקידנעקנעד עלַא ,רערעל

 עשירעדרעמ עניימ ,ןײלַא ךיז רעביא טעברַאעג בָאה ךיא סָאװ סָאד ןוא

 רָאנ ךָאד ןענייז ,עװענעשז ןיא שינעגעגַאב רענעי ךָאנ ןשינעטסולג

 .ךיז ןיא טפמעקַאב בָאה ךיא עכלעוו ,גנוניישרעד עטכעלש ןייא

 סָאד טקנעד ןעמ ןעוו ,ּפָאק ןרַאֿפ ךיז טּפַאכ ןעמ ...ךס ַא ךָאנ ןעוועג

 ןרעװ ןטרעװ עלַא ! רעטנוא טייג ,ךיז טכַאד ,רוטלוק עצנַאג יד : ךָאנ

 ....זָאלטרעװ

 -עגּפָארַא עצרַאװש ןייז .ּפָאק םעד ןזָאלעגּפָארַא טָאה ןירב דוד

 .שיט ןפיוא קָאשילעק ןקידיײל םעד טרירַאב טָאה ענירּפושט ענעגנַאה

 : רעגניפ ןטרילָאק ןייז טימ ןבעגעג'קיּפ ַא שימָאק םיא טָאה יקסנָארבַאג

 -טלַא ַאזַא ןופ ךיז ןרעל ! וד ,ענייד זָאנ יד ּפָארַא טינ רָאנ זָאל ---

 רעקיניײװ-רעמ לָאמעלַא זיא סע .ןיב ךיא יו טסיאָאגע םענעקַאבעג

 ביוא .לַאפנײרַא ןבלעז םעד טַאהעג טָאה רבח ַא זַא ,ןרעה וצ םענעגנָא

 ייווצ .עכלעזַא ךָאנ ןַארַאפ .שיקעל ַאזַא טינ רָאג ךָאד ךיא ןיב ,ױזַא

 : סנטסקירביא ...רעטכייל ךיז טבעל סע .םענייא רַאפ רעסעב ןענייז

 .וד יו ױזַא ,ךיא יוװ ױזַא טבעל ,רימ טכַאד ,דרַאװלוב רעסַאנרַאּפנָאמ ץנַאג

 עטצונעגּפָא טימ יו ױזַא רעבייוו יד טימ ךיז טייברַאפ ןעמ .רעגילק רָאנ

 .עבלעזיד ךיױא זיא טסיירט יד .ןרעגמוא רעדָא ,ענטסימוא .ןשָאלַאק

 ...עטסמעװקַאב סָאד זיא ןשָאלַאק ענעטיברַאפ רָאּפ עטצעל סָאד

 ַא טימ ןוא לזעלג ןייז טרעקעגרעביא גוצ ןייא טימ טָאה יקסנָארבַאג

 "טסיירט ַא .רעגניפ עטברַאפרַאפ ענייז טכַארטַאב עלעכיימש ןצלַאזעג

 | ,טכוזעג רע טָאה טניירפ ןגנוי ןייז רַאפ טרָאװ

 -עג טלָאװ רע יװ ,ןסַאלעג רע טכַאמ --- ,טדערעגיקירוצ ןוא ---

 ןלָאז רימ ,רימ ןענייז רעוװ --- ,קנַאדעג םענעגייא ןייז ףיוא טרעפטנע

 ןעמיטש ןצעזעג עריא ! רוטַאנ רעד טימ ןרירוקנָאק ןוא ןלעטשקעװַא ךיז

 תוסּפורטיּפַא ןייק ָאטינ .רָאלק זיא סָאד .לַארָאמ רעזדנוא טימ טינ
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 ןטפַאשנרייל ןייק ןָאק רענייק ןוא ,בייוו ןוא ןַאמ ןשיווצ רעקרַאפ ןרעביא
 רעבייוו ןוא רענעמ ןַארַאפ .רעטעמיטנַאס ןשרעדיינש ַא טימ ןטסעמ טינ
 ךיז ןעיצ .ךיז ןעייגעצ ןוא ןעמַאזוצ ךיז ןעייג ייז .טינרָאג רעטייוו ןוא

 ןָא .טעטיצירטקעלע עוװיטַאגעג ןוא עוויטיזָאּפ יװ ,ּפָא ןסיוטש ןוא וצ

 טינ גנוטכױלַאב ןייק ןוא טַאהעג טינ עיגרענע ןייק רימ ןטלָאװ םעד
 ,ןליפעג-המקנ ,ןטכוזרעפייא ערעזדנוא עלַא ןבָאה רשפא ןוא ...ןעמוקַאב
 טרעלקעגסיוא ןטעקוברךעמולב ןוא ןרערט ערעזדנוא ,טכענ עזָאלפָאלש

 ? טרעצנַאּפ ענרעזייא ,עטרעװַאשורַאפ ןיא ןטָאכיק-ןָאד ענעגושמ-בלַאה

 רעטסומ ַא ןעמונעגּפָארַא ןרעטלע עשיטנַאמָאר ערעזדנוא ךיז ןבָאה רשפא
 זיב ךיז ןגָאלש סָאװ ,ןסקָאלפוב ןוא סעקידניא ןופ ,ןּפַאצ-גרעב עדליוו ןופ

 ןעייטשרַאפ רימ יװ ,ןשטנעמ עתמא ןוא ? תובקנ ערעייז רעביא טולב
 ןוא ןבעל רעטייוו ןוא ךיז ןקיאורַאב ,ןייז-לחומ ,ןקוק-קעװַא ןּפרַאד,סָאד
 ...רערעדנַא ןַא טימ ךיז ןטסיירט ךיילג --- זיא קעװַא ענייא .ןסינעג
 ? ןירב ,וטסניימ יו

 ,טרעפטנעעג טינרָאג טָאה ןירב .עזוַאּפ
 וצ ךיז טניואוועג ןעמ !ןירב ,רימ ביולג ,טינ ךיז טניול סע --

 ױזַא טינ זיא סע .ןעניואוועגוצ ךיוא ךיז טסעװ .עקוועדָארב ַא וצ יו
 ,ךיז ןופ ףוג ןבלַאה ַא ןסײרּפָא ןופ קיטייוו רעקיטסייג ןוא רעשיזיפ רעד
 טינ ןוא ,ןפרָאװעגקעװַא *ךימ, טָאה ןעמ סָאװ ץלָאטש רעשלַאפ רעד יו
 סָאד ךָאד זיא ,טּפַאכעגסױא סָאד טָאה רערעדנַא ןַא דלַאביװ .טרעקרַאפ
 סָאד וטסָאה סָאװרַאפ ? ןעוועג ,עקילַאק ,וטסיב ואוו טנייה .האיצמ ַא
 .תואיצמ עכלעזַא ןעניפעג ךָאנ טסעוו ,רעכיז ייז ,רָאנ 1 טיהעגסיוא טינ
 ...ךס ַא ,ךס ַא

 ,תועט ןייק טינ בָאה ךיא ביוא ? ןענופעג טינ וטסָאה םוראוו ןוא ---
 -עג רעמ ןוא רימ רַאפ טייצ רעמ ךס ַא טַאהעג רעטציא זיב וטסָאה
 . .. ךיוא --- ןטייהנגעל

 ? ךיא ---
 רעד ףיוא רָאה עיורג יד טעלגעג ןגעלרַאפ ךיז טָאה יקסנָארבַאג

 :ןעוועג-הדומ ךָאנרעד ןוא ,רעגניפ עטברַאפרַאפ ענייז טימ עצינלעטַאּפ
 ןיוש ךָאד טסָאה ןײלַא וד רָאנ ...סָאד זיא אישק ַא ,ָאי --

 רעטכייל זיא סע .קיטקַארּפ יו רעטכייל זיא עירָאעט זַא ,טגָאזעג רעירפ
 ...לוװיטש ןָא ןעייג רעטסוש עלַא ,ןײלַא ךיז יו ןרעדנַא ןַא הצע ןַא ןבעג וצ

 .. .שיניצ זיא סָאד ---
 עניימ ןיא רעבָא .ָאי --- וד יװ גנוי ױזַא ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו

 סע ,קיטקַארּפ ןופ טרָא םעד עירָאעט טערטרַאפ ןרָאי עניימ ןיא ? ןרָאי
 סלַא ,םי ןיא רעביא טביילב סָאװ לַארָאק רעטרענייטשרַאפ רעד יוװ זיא



 ןעמ ףרַאד --- ןכיורבעג טינ עזַאב יד טסליװ . ..ןקידעבעל ןרַאפ עזַאב

 ןופ הרות; רעד ןגעוו טדעררַאפ ױזַא ךיז ןבָאה רימ ,סנקירביא !טינ

 טסיב וד ןעו ...ןסעגרַאפ ןצנַאגניא ךיז בָאה ךיא זַא ,"טייל עטלַא

 ריד טימ ךיז ןלייט וצ העדב טַאהעג ךיא בָאה ,ןעמוקעגנײרַא טנייה

 .טקיטפעשַאב טציא ןיב ךיא עכלעוו טימ ,ןעגנושרָאפ עקינייא ןגעוו

 ץלַא ,קיזיפ ןוא עימעכ ,עיגָאלָאיב רעביא טעברַא ךיא רעכלעטנירג סָאװ

 טַאהעג ןבָאה קיזיפַאטעמ ןוא עימעכלַא ,עיפָאזָאליפ זַא ןייא ךיא עז רעמ

 ןזײװַאב עלַאטנעמירעּפסקע יד ,טּפַאשנסיװ עזיצערּפ יד .,קנואווש רעמ

 ןעגנַאהעגנָא יילב ;טצענערגַאב קרַאטש סָאד ןבָאה קיטַאמעטַאמ יד ןוא

 ךיא ,ַאנ ...ןטייקכעלגעמ יד טצריקעג ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ םעד ףיוא

 שינעקנעב טימ טּפָאטשרַאפ טציא ריד זיא ּפָאק ןייד זַא ,רעבָא ,ךָאד עז

 ןזָאל סָאד רימָאל ָאט --- "ריא , ןוא "םיא, ןשיווצ תונובשח טימ ןוא

 טסעװ ןוא ערעדנַא ןַא ןכוזּפָא ךיז טסעװ וד זיב ,לָאמ שרעדנַא ןַא ףיוא

 ,טלָאמעד . . .ןעשעג סָאד טעװ ןכיגניא זַא ,רעכיז ןיב ךיא ,ןטסיירט ךיז

 לעװ .רענעדירפוצ ַא ,רעטורעגסיױא ןַא רימ וצ ןעמוק וטסלָאז ,ןירב

 ..י ךיוא ןלייצרעד ןוא עירָאטַארָאבַאל ןיימ ןיא ןזייוו סעּפע ריד ךיא

 ?ןסעגרַאפ טינ טסעוו

 .טלכיימשעג ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ קיטומרעװש טָאה ןירב

 ! טניירפ רעביל ןיימ ,גנואיירטשעצ ןבָאה וטסזומ רעטציא ---

 ךיד ןָאק סָאד ,ךַאז ןייא ףיוא ךיז ןציּפשנעמַאזוצ טינ ןוא גנואיירטשעצ

 י..ערעזָא רעווענעשז רעד ףיוא ,לָאמַא ,ךימ יו ,עיידיאיסקיפ ַא וצ ןריפ

 ײַאר רעד ףיוא ןטנַאקַאב ַא םעניימ וצ ,לשעמרעק ַא וצ רימ טימ םוק

 | ! ןרָאפוצ ןלעװ רימ ,םוק . ...ירוסנָאמ קרַאּפ ןבעל ,וינעווע

 .+ .ןדַאלעגנייא טינ ךָאד ןיב ךיא רעבָא ---

 ,ןגָאז וצ ױזַא ,רעלטסניק ןענייז סָאד .סױא טינ טכַאמ סע --

 ,הנותח רעד ךָאנ רָאי סקעזףניפ ַא ...טשרע :;ןשטנעמ עגנוי רעדָא

 ךיז ןבָאה ןוא ןעמונרַאפ ןענופעג זירַאּפ ןיא סעשזנַארב עלַא ןבָאה סָאװ

 סנטַאט ןופ עטָאלב ןוא יינש ןופ סעקלומָאג ןכַאמ .טסנוק ףיוא ןפרָאװעג

 טסיב .סמערָא ענעּפָא טימ ןעמענפיוא ןטרָאד ךיד טעװ ןעמ ...טלעג

 -סױרַא זיא "יינש ןופ שטנעמ, ןייד טניז ,שטנעמ רעטכַאמעג ַא ךָאד

 ,סקעטָאלמ יד רַאפ ...םואעזומ רעגרובנעסקול ןיא ןרָאװעג ןעגנַאהעג

 ...ךיױה עטכיירגרעדמוא ןַא סָאד זיא ,וטסעז

 ? ןעמעוו רַאפ ---

 רימ ןיהואוו ,עילעטַא ןופ םיתבהיילעב יד .סקעטָאלמ יד רַאפ ---

 .ןעגנערברַאפ ןרָאפ
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 גנַאל ןױש טסיב .לָאמ ןטשרע םוצ ייז ןופ ךיא רעה סעּפע ---
 ? ייֵז טימ טנַאקַאב

 ןעו ! סייוו זיא ...קיטכיזרעפייא טסיב !ןיוש עז ךיא ,ַאהַא ---

 ןיא ,ךיא בָאה ,ךימ ןסעגרַאפ ,רימ ייב ןעוועג טינ גנַאל ױזַא טסיב וד
 טשרעקַא ריד בָאה ךיא עכלעוו ,הצע עבלעז יד טצונַאב ,ןיז ןסיוועג ַא

 -- צביל ַא טרילרַאפ עמ זַא :טכַאלעגסיױא טסָאה וד עכלעוו ,ןבעגעג

 עניימ זיא ,עכיקעטָאלמ יד ,יז ,בגַא ,לָאמ ןטייווצ ַא ךיז ןבילרַאפ ךיילג

 ?ןעגנַאגעג זיא ...הבורק עטייוו ַא

 ? ןָאט ןטרָאד ךיא לעװ סָאװ .ןיינ ,ןיינ ,ךַא ---

 יד וצ טכוזרעפייא יד ,קיטכיזרעפייא עקַאט ךָאד טסיב ? טסעז --

 גנודַאלנייא ַאזַא וטסטלָאװ ,טינ זַא ...סױרַא ריד ןופ טדער סקעטָאלמ

 ,ןייג טינ רעטציא וטסנָאק עילעטַא ןייד ןיא םערָאװ .ןעמונעגנָא ךיילג

 םעד ןגָארטרַאפ ןענָאק טינ רעטציא טסעװ .דנַאטשוצ םעד ןָאק ךיא

 רעטציא טסיב .טנעװ יד ףױא רעדליב יד ,םענייד ךַאד םענרעזעלג
 ,..סנייד קרעװ עטצעל סָאד רעסעמ ַא טימ ןדיינשעצ לבַאּפַאק

 ,תמא ןַא זיא סָאד ---
 זיא סָאד .עלעסיב ַא ןבעגוצכָאנ ןָא ןיוש טסביוה וד ? וטסעז --

 ....ןַאגַאלַאב ַא ןיא ןייג וצ ,טנעמָאמ ַאזַא ןיא ,זיא רעסעב .ןמיס רעטוג ַא
 קיצניינ .ךיז ןריזומַא ןוא ,ןגָאז ךיא ליוו ,טסנוק ןופ ןַאגַאלַאב ַא ןיא

 יד ףיוא .טלעוװ רעד ףיוא סקעטָאלמ ןַארַאפ ןענייז טרעדנוה ןופ טנעצָארּפ
 ,לָאב-דרע םעד ןופ אשמ יד סיוא ייז ןטלַאה סעצײלּפ ןוא ּפעק עּפמעט
 ןעמַאנסױא עקירעיורט ןענייז ,רעביל ןיימ ,ךיא ןוא וד יװ עכלעזַא
 טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה סָאװ לדיימ ַא .קינָארכ-דנוש רעד רַאפ לַאירעטַאמ
 ...ּפעק ייווצ טימ ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ לקיב ַא ,לגניי ַא ןיא

 ּפעק ייווצ טימ קיב ַא --- ,ןירב ּפָא ךיז טפור --- ,וטסניימ סָאװ ---
 ,..סקעטָאלמ ענייד יו טריזמַא רעמ טציא ךימ טלָאװ

 וצרעד --- ,לגיּפש םוצ וצ יקסנָארבַאג םיא טריפ --- ,וצרעד ---
 םענייד ןוא ּפָאק ןטלַא ןיימ ןָא קוק .ןייזחירטמ טינ ךיז וטספרַאד
 טימ לַאזקיש ןייא .,ּפעק ייווצ טימ קיב ןייא ריד וטסָאה טָא ...ךיוא
 (*, .."רענרעה, עטלעטשעגוצ רָאּפ ייווצ

 | ! ַאהיַאה ---
 ןױש וטסיב סרעדנואווייב ןופ קריצ ןיא ..? א ,וטסעז ---

 ! םוק ,םוק ...ןשטנעמ ןקוקנָא םוק רעטציא .ןעוועג

 ."רענרעה םיא ןלעטשוצ , :טסייה ןַאמ םעד ןרעװו יירטמוא (*
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 לטיּפַאק רעטפלע

 סעקטָאלמ יד ןופ זיוה ןיא

4 

 ,סעילעטַא ענעי ןופ ענייא ןעוועג זיא סקעטָאלמ יד ןופ גנוניואוו יד

 סעיזנעטערּפ טימ ןָאלַאס ַא רעדָא ,ןָאלַאס ַא ףיוא ןרידנעטערּפ סָאװ

 ציּפש ענייפ ןוא ןעמַאר עניד טימ רעטצנעפ עסיורג .,עילעטַא ןַא ףיוא

 ליטס ןיא סלעטָאפ ערעייט ןוא גנונעדרָאמוא עשיטסיטרַא .ןעגנַאהרָאפ

 רעקידרעטעּפש ַא ןופ דייז ןקידלטייװק טימ ,ןטנצרעפ םעד יאול ןופ
 "עט עשיסרעּפ ןוא ןעלקניוו יד ןיא סרעמלַא-קיטסור .ןגױצַאב עכָאּפע

 ענעדייז עשיזענַאּפַאי טימ ,לָאּפ ןפיוא ךעלעשיק עטיינעגסיוא טימ רעכיּפ

 ,טנעװ יד ףױא ןוא עילעטס ןופ ּפָארַא ךיז ןזָאל סָאװ ,סענרעטמַאל

 עטריזיליטס-טלַא ןופ שימעג רעבלעזרעד --- אפוג טנעוו יד ףיוא ןוא ,ָאי

 טימ סעקסַאמ עשינַאּפַאי ,יירעלָאמ רענרעדָאמ-ַארטלוא ןופ ןוא רעדליב

 רעד ןופ ןפעילערַאב רעמינּפ עקידנכַאל ןוא ןסַאמירג עכעלקערש

 ןטנגעג עטכוזַאב עלַא ןופ ןרינעוואוס .קירבַאפ-לכַאק רעטסעב רעטשרע

 ןוא ךעלמירעוּפיקילָאיַאמ :רעדנעל עשינכש יד ןיא ןוא ךיירקנַארפ ןיא

 "עג ,עיגלעב ןופ ןטַאלּפיקיאַאזָאמ ,דנַאלָאה ןופ ןלימטניוו-ךעלקעלג

 ...ץייווש רעד ןופ ןרעב ןוא סעװַאקוקיץלָאה עטצינש

 ,טנעקעג טוג סקעטָאלמ יד ןבָאה עכלעוו ,רעכוזַאב ןוא טניירפ יד

 רעה רעד .טרעדנואועג טינ טײקיזָאלקַאמשעג ַאזַא ףיוא ךיז ןבָאה

 ,ןייא טַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןעוועג זיא אפוג קעטָאלמ דערפלַא

 עלַא רַאפ ןייז וצ אצוי :ללכ ןטוג םענעמונעגנָא ,לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא

 טָאה רע יװ יױזַא ןוא .טסנוק רעד ןיא ןעגנומערטש ןוא ןליטס

 רעירפ קַאמשעג סעמעוו רַאפ ןוא ליטס ןכלעו רַאפ טסואוועג טינ

 ןיא טלדנַאװרַאפ ךיג רָאג עילעטַאדןָאלַאס ןייז ךיז טָאה ,ןייזדוצ-אצוי

 ןָאק רעכוזַאב רעדעװטעי ואוו ,ןענָאיזַאקָא טימ זיוה-ףיוקרַאפסױא ןימ ַא

 ןעלטימ יד ןוא ...ןצרַאה םוצ טנעָאנ םיא זיא סָאװ ,סָאד ןעניפעג

 עקיזָאד יד ןענייז ,טַאהעג הנותח טָאה קעטָאלמ ןעוו ,ָאי ,ךַא ?וצרעד

 ךייר ןעועג זיא קעטָאלמ ַארַאלק םַאדַאמ .,סיורג ץנַאג ןעוועג ןעלטימ

 ,םינּפַא ,זיא ןטליײוװרעדסױא ריא ןופ עבַאגפיוא יד ןוא ,םייחרעד ןופ

 :טסייה סָאד .ךיז טזָאל סע יװ ךיג ױזַא ןדנ םעד ןרידיווקיל :ןעוועג

 ,ןרעװ זומ טגָאזעג ןוא .ןעז ןעמ טעװ רעטעּפש ....ןרידיווקיל ןוא ןלָאמ
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 ײרעלָאמ יד ױזַא טינ רשפא .טנַאלַאט טימ ןָאטעג סָאד טָאה רע זַא
 .יירעגנערבסיוא יד יוװ ,ענייז

 -ץגּפָא טינ זיא ,יקסנָארבַאג ענעריובעג ַא ,קעטָאלמ ַארַאלק םַאדַאמ
 םיא ןפלָאהעג ,ןקַאמשעג ענייז םיא טימ טליײטעג ,ןַאמ ריא ןופ ןענַאטש
 ןייק .ליח-תשא עתמא ןַא יװ ,ןעגנומענרעטנוא עשירעלָאמ ענייז ןיא
 עסַאמ ַא טימ ,עקיסקואוו-ןייש ַא רָאנ ,ןעוועג טינ יז זיא טייהנייש עסיורג
 -רעד סָאװ ,ןגיוא עטלוב לסיב ַא טימ ןוא ּפָאק ןפיוא רָאה-ענַאטשַאק
 -ליבעג ןעוועג זיא יז .קוק ןטרעליוקעגסיוא סיקסנָארבַאג לעשימ ןענָאמ
 ,טליּפשעג ,ערעדנַא רַאפ קיטױנ זיא סע ליפיוו ףיוא ,ליפױזַא ףיוא טעד
 -גײרַא ןוא שיסור ןוא שיזיוצנַארּפ טדערעג ,טסעג רַאפ ָאנַאיּפ לסיב ַא
 ליפיוו ףיוא ,ליפיוזַא ףיוא ךיוא ןטַאטיצ ןוא ךעלטרעוו עשטייד ןפרָאװעג
 ךיז זיא סָאװ ,טפַאשלעזעג-רעלטסניק ַא ןטלַאהוצרעטנוא קיטיונ זיא סע
 דמערפ רעד ןיא טכוז ןוא טלעוו ןקע עלַא ןופ ןפָאלעגנעמַאזוצ זירַאּפ ןיא
 ...לקניוו ןעמערַאװ ַא

 טָאה ,טּפעש ַא ןופ ליּפָארּפ ַא טימ ,ןַאמ ןטלזיורקעגידנָאלב ריא ןיא
 ןעמ .ןייגפיוא לָאמַא ךָאנ טעװ סָאװ ,טכיל ַא ןעזעג קעטָאלמ ַארַאלק
 יז טָאה טרעהעגנָא ןוא טנעײלעגנָא ,ןפלעה ןוא ןעילָאכ רָאנ םיא ףרַאד
 טכַאמעג רענעמ ערעייז רַאפ ,לָאמטּפָא ,ןבָאה ןעיורפ עיירטעג זַא ,ךיז
 ריא ןופ .עבלעז סָאד ןָאט וצ ןסָאלשַאב טָאה יז ןוא .סערעירַאק עסיורג
 ,הנותח רעד ךָאנ גָאט ןטשרע םעד ןופ ,ןייז טינ העינמ ןייק לָאז טייז
 ןַאמ םעד ,סָאד טסייה ,ןפלעה ,ערעירַאק ןכַאמ ןָאטעג-םענ ַא ךיז יז טָאה
 רעכוזַאב רעקידנעטשנָא רעדעי ואוו ,"הרעק, עשירעלטסניק יד ןביוה
 טימ ,ןָא ךיז טביילק סע זיב .גנונעקרענָא ןופ לדנשָארג ַא ןײרַא טפרַאװ
 יװ ױזַא רָאנ ...רשוע ןַא טרעװו ןעמ ןוא עמוס עסיורג ַא ,טייצ רעד
 -עשטיווק ןוא ךעלכייב עכַאװש ,ךעלדנייצ טימ ,ךעלעקיוו טימ רעדניק
 ,ךיז ןשיוצ טכַאמעגּפָא ןעמ טָאה ,ןרעטש ןזומ ןוא ןרעטש ןענָאק ןעייר
 עטַאט רעד זיב ןטרַאװ ןגעמ ייז .ןבָאה וצ טינ רעדניק ןייק לייוורעד
 ...עקינייז סָאד ןכיירגרעד טעװ ליּפָארּפ םענעסּפעש ןטימ

 סקעז-ףניפ ַא ןיא ןגיוצעגסיוא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה *לייוורעדא רעד
 רעד טביולעג ,ךָאנ זיא ,בייוו ןוא ןַאמ ןשיװצ ,ךַאמּפָא רעד ןוא ,רָאי
 ןעוועג רוטַאנ יד ןיא רעמָאט .ןרָאװעג ןכָארבעג טינ ,רעטשרעביוא
 טָאה סָאװ לייוורעד ...הצע ןַא ןבעגעג ךיוא ךיז ןעמ טָאה ,רעקרַאטש
 טציטשעג ןוא טפנוקוצ רעכעלרעה רעד רַאפ טעברַאעג דנַאנעבלַאז ןעמ
 סָאד .,ןעוועג עדייב ןענייז הנבל יד ןוא ןוז יד יו .ןטייוװצ םעד רענייא
 ןעמונעגפיוא ןוא ,ןדערפלַא ןופ ,םיא ןופ ןעגנַאגעג זיא טכיל עסיורג
 יד טימ ןטיבעג לָאמטּפָא ךיז ןעמ טָאה רעטעּפש .יז טָאה סקעלפער םעד
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 .טביל ריא טלגיּפשעגּפָא טָאה רע ןוא ןטכיולעצ ךיז טָאה יז ,ןלָאר

 רע זַא ןוא ;טניײשעג רע טָאה ןָאטעג-לכיימש ַא טָאה יז זַא ,ןפוא-לכב

 ,לוק ןפיוא ךיוה טכַאלעג עטשרע יד יז טָאה ,עלהמכח ַא טגָאזעג טָאה

 טָאה ,קירעהעג יװ טינ ןכרָאה טסעג יד זַא ,טקרעמַאב יז טָאה רעמָאט

 .ךעלביל רעדָא ךעלזייב ,קיטומטוג רעדָא גנערטש ,קנואוו ַא ןבעגעג יז

 ,ָאי ...טדנעװעג זיא קנואוו רעד ןעמעו וצ ,םעד ןופ ּפָא טגנעה סע

 -- טדער טפנוקוצ רעד טימ ןַאמ ריא ןעוו זַא ,ןבעגעג יז טָאה קנואוו ַא

 טָאה יז ןעו .ןפלָאהעגסױרַא ר י א רע טָאה רעגרע טינ ,ןרעה ןעמ געמ

 ,טניירפ ןופ ןעגנודַאלניײא טכַא ןעמוקַאב טנייה ןבָאה יז זַא ,טמירַאב ךיז

 :טנָאמרעד קידתווינע רעייז ריא רע טָאה ,רעקינייוו טינ ןוא רעמ טינ

 -רעד טָאה יז ןעו ןוא ..!ןעװעג סָאד ךָאד ןענייז ןיינ ,עקנירעייט

 -רַאפ רע טָאה ,רעב ןצרַאװש ַא טימ םולח ןכעלקערש ַא ןופ טלייצ

 ..!ןזעוועג סָאד ךָאד זיא ,ַאקנעשוד ,ערעטנַאּפ עצרַאװש ַא; :טכיר

 בייוו ןייז סָאװ רעסעב טסואוועג לָאמעלַא טָאה רע *:!ןסעגרַאפ טסָאה

 -ףליה עלַא יד טָא ןופ הרוש רעטשרעטנוא רעד ןיא ,טמולחעג ךיז טָאה

 ןשטנעמ עדייב זיא'מ זַא ,ןרָאװעג הוושומ ךיז ןשיװצ ןעמ זיא ןעלטימ

 ןופ ךמס ןפיוא ...ןרעיודעג רָאנ ףרַאד סע .טפנוקוצ רעסיורג ַא טימ

 ןעגנוניימ טכַאמעג-טשינוצ לָאמטּפָא ןעמ טָאה טפנוקוצ רעקיזָאד רעד

 סָאד ,טניירפ ערענעזעלַאב ןוא ערעטריטנַאלַאט ,ערעסערג ךרעב טינ ןופ

 טכיל טקלעװ סָאװ םולב ַא רַאפ טָארד ַא יװ ןעוועג קיטיונ ייז זיא

 ןופ ןפָארטעג טליפעג ךיז ןעמ טָאה רעמָאט ןוא .ןעמַאזוצ טלַאפ ןוא

 רימ :טסייה סע .טקוקעגרעביא בייוו ןוא ןַאמ ךיז ןבָאה ,גנוקרעמַאב ַא

 טָאה לרָאּפ סָאד !ןױש ןוא ...רעסעב עלעּפַאק ןייא ןסייוו עדייב

 ,טכיוועגכיילג עטרעטישרעד ןייז ןענופעג רעדיוו

 ןוא טפַאשטריװ רעקיטסייג רעד טָא ןופ עטתיבהי-לעב עטוג ַא סלַא

 ,קעטָאלמ ַארַאלק טָאה ,ערעירַאק סנַאמ םעד ןופ ןירעצישַאב עיירטעג סלַא

 ,טקרעמַאב טָאה יז ןעו .סקירט עריא טַאהעג ,יקסנָארבַאג ענעריובעג

 -רַאפ-סגנוניימ עפרַאשדוצ ַא ןָא ךיז טביוה ןָאלַאס-עילעטַא ריא ןיא זַא

 ןבעג ךיילג ךיז יז טגעלפ ,יירעגירק ַא יב טלַאה סע ןוא טייהנדייש

 טעמַאס ןטיור טימ ,ַא ןיא ,ףוג ןלופ ןוא םענייש ריא טימ ,ןײרַאדץעז ַא

 טדערעג טינ ,ךעלסיפ ףיוא לטָאז ַא יו סיוא טעז סָאװ ,לקנעב ,ןטקעדעג

 ןטריקַאל םענעי ףיוא קיזומיּפָאלַאג ןיא ךיז ןזָאלעגקעװַא ןוא ךס ןייק

 -עג רעכלעװ ןוא ,ָאנַאיּפ טסיײה סָאװ ,ךעלדער ףיוא ןטסַאק-רעייא

 זױה רעשתיבה-לעב רעדעי ןיא ,רעטשרעביוא רעד טביולעג ,ךיז טניפ

 וצ-טגייל ,ןטָאנ לסיב ַא טנרעלעג טָאה סָאװ ,לדיימ עדעי ןכלעוו וצ ןוא

 ,טנַאה ַא
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 עטרזחעגנייא עקינייא קיפיפ ץנַאג קעטָאלמ םַאדַאמ טָאה טליּפשעג
 ךיי ַא יװ ,קינײװסױא טנעקעג .יײז טָאה יז .ךעלקיטש עשילַאקיזומ
 ןוא טסיל ןופ *ָאלענאּפאק, ."הרשע הנומשפ רעדָא "ףתיב יבשוי ירשא,
 ןוא טרעבוש ןופ "לערָאפ יד; ; עידָאסּפַאר רעטייווצ ןייז ןופ לייט ַא
 .רעדעלפ, סעסוַארטש ןופ ךעלקיטש :?טנעמָאמ רעשילַאקיזומ, ןייז
 ,..טימ ָאנוג ןופ ?שרַאמ-ןטַאדלָאס; םעד ,טעונעמ סיקסוװערעדַאּפ ,"זיומ
 -בָאגוצ ַא טימ רעדָא ,ןענירד-טימ ןיא זַאשזד ןשינַאקירעמַא ןטצעל ַא
 רעשילַאקיזומ רעד ןיא ,ָאד ךיוא ...םליפ ןרעלוּפָאּפ ַא ןופ לדנוגינ
 יד ןופ ןליטס יד ןיא יװ שַאמשימ רעבלעז רעד ןעוועג זיא ,גנולײטּפָא
 יד ףױא ,טנעװ יד ףױא ןרינעוואוס יד ןיא יו ,ןלעטָאפ ןוא סרעמלַא
 -ןָאלַאס סקעטָאלמ ןופ רעכוזַאב יד ,ךעלשיט-לקניוו יד ףיוא ןוא ןדָאמַאק
 -רעטסיימ ענעשָארדעגסױא יד טָא טנעקעג עלַא טעמכ ןיוש ןבָאה עילעטַא
 טימ טליּפשעג ןוא טשימעג ןרעוו סָאװ ,ץנעט עקיליב יד ןוא ךעלקיטש
 -ַאקיזומ עיינ ,ַארַאפ סָאװ טסייוו רע ,ןופ קַאנק ַא טימ ןוא קנואווש ַא
 לָאמעלַא טעמכ יז ןענייז ןגעווטסעדנופ ...ןעגנושטייטסיוא עשיל
 טליּפש סָאװ ,עטתיבה:לעב רעכעלטנײרפטסַאג רעד רַאבקנַאד ןעוועג
 ןטכילפרַאפ ,טינ ןבױטַאב ,דימ טינ םענייק ןכַאמ עכלעוו ,ןכַאז עכלעזַא
 -עצ יד ,דַאנָאמיל יו ,ּפָא ןליק ייז רָאנ ,קיזומ ןופ ךָאנרעד ןדייר וצ טינ
 ...צטָאדונ יד לסיב ַא ןביירטרַאפ ,רעטימעג עטציה

 סָאד ןופ ןוא ָאנַאיּפ ןליּפש ןופ גנוניימ ערעכעה ַא ןבָאה סָאװ ,יד ןוא
 סקעטָאלמ .גנונעכער רעייז טַאהעג ךיוא ,ךעלטינשכרוד ,ןבָאה ,עטליּפשעג
 סָאד ךָאנ ,ךיז טיירטשעצ ןעמ ואוו לקניוו לקיטש ַא טרָאפ זיא עילעטַא
 -ייה לסיב ַא ָאד טגירק ןעמ .סעפַאק יד ןיא ןציז עקינָאטניײא ,עקיבייא
 ...ןײגרעבירַא עקירעזדנוא סָאד לָאז ָאט .סנסייבוצ לסיב ַא ,טייקשימ
 ,סירוּפָאּפ עשילַאקיזומ סעטתיבה-לעב רעד ןעמונעגפיוא ןבָאה עכלעזַא
 טכַאמעג ןיוש ןענייז סָאװ ,סעשטיוודנעס עטרַאדעגוצ עלעסיב ַא יװ
 -ַאב ןוא ןעלקניוו יד ןביוהעגפיוא עלעּפַאק ַא ןבָאה ,ירפרעדניא ןרָאװעג
 ןליו ןטוג לסיב ַא טימ !השקשינ ,ץכעליפעג עקנימערָא סָאד ןזייוו
 טכיילג סע ןוא ןייוו-טיור זָאלג ַא טימ טקנירטרַאפ ןעמ ,סָאד ןעמ טייקעצ
 : ןירעליּפש עקיסעזעג"טיירב יד ,ןליפַא יז טעב ןעמ .סיוא ךיז

 ! יִעלּפ ואוו לייס . ..סעּפע ךָאנ טליּפש ! קעטָאלמ םַאדַאמ ,ךַא ---
 יד טָא ןופ ןכַאלרעטנוא עלעסיב ַא טגעלפ סָאװ ,רעקיצנייא רעד

 סעטתיבה-לעב רעד דָארג ןעוועג זיא ,ןרעמונ עשילַאקיזומ עקידנעטש
 זיא טייצ עטצעל יד .יקסנָארבַאג לעשימ ,רעטנרעלעג ןוא בורק רעטייוו
 ,רעייגנייא ןַא ןרָאװעג ָאד רע

 םוצ טָאה רע ןעוו ,ּפָא ךיז רע טפור --- ,ךימ טנָאמרעד סָאד ---
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 ןטרעקרַאפ ַא ןיא רָאנ ,רַאוטרעּפער ןבלעז םעד טרעהעגסיוא לָאמ ןטירד

 "ַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,רוחב-םערָא םענעי ךימ טנָאמרעד סָאד --- ,רדס

 ,םערָאװ . ... ךָאװ ַא לבור ןצנַאג-ןייק-טינ ַא טימ סיוא טמוק רע זַא ,טמיר

 ןצנַאג ןפיוא גנירעה ַא ךיז טפיוק ןעמ ? שטנעמ ַא ףרַאד ליפיוו ,תמאב

 ןוא לכייב םעד --- גָאטיײב ,לּפעק סָאד ןעמ טסע ירפ רעד ןיא זיא .גָאט

 : רעביא ןעמ טייב ! ךָאד טסערעד לכַאמ ןייא ,ונ .לקע םעד --- טכַאנייב

 "עוו ףיוא ןוא ,לּפעק סָאד --- גָאטיײב ,לקע סָאד ירפ רעד ןיא ןעמ טסע

 ... לכייב ןטימ קיטש-לטימ סָאד --- ערעשט

 במָאלּפַא ןַא טימ טקידנערַאפ קעטָאלמ םַאדַאמ טָאה טלָאמעד דָארג

 "בַאג טכַאמ ."הנותח סָארַאגיפ, וצ ליּפשרָאפ סָאד קַאנק ַא טימ ןוא

 : :יקסנָאר

 ןופ ןבױהעגנָא עניזוק עביל ןיימ טָאה ,רימ טכַאד ,טנייה ,אנ --

 . ..לכייב
 "רַאפ ךיז טָאה קעטָאלמ ַארַאלק ןעוו ןוא ,טכַאלעצ ךיז ןעמ טָאה

 ןײלַא יקסנָארבַאג ריא טָאה ,ױזַא ָאד טכַאל ןעמ סָאװ ןופ טריסערעטניא

 "רעד רעבָא סָאד טָאה רע .גנירעה ןטימ עטכישעג יד טלייצרעדרעביא

 :ןכַאלטימ טזומעג ךיוא טָאה עקידנפערטַאב יד זַא ,קיטומטוג ױזַא טלייצ

 ..!טבױלרעד ץלַא זיא יקסנָארבַאג יו ןַאמ ןטנרעלעג ַאזַא !ַאכיַאכ

 ןַא טיײטשרַאפ סָאװ . . . ןביילב סָאד לָאז טסעג יד ןוא רימ ןשיווצ ןוא

 !טעז טָא .טגָאזעג סנייטשעמ ? קיזומ ןיא שטנעמ-טעניבַאק רערעטלע

 : ךיז ןטעב יז .ןדירפוצ טסכעה ךָאד ןענייז טסעג ערעדנַא עלַא

 .ייסעפע ךָאנ .סעפע ךָאנ טליּפש !קעטָאלמ סַאדַאמ ,ָא --

 יז זַא ןרעװ טגָאזעג זומ קעטָאלמ םַאדַאמ רַאפ טנעמילּפמָאק םוצ

 ,קינכעט לסיב ריא ןבעגעג טָאה יז ,ןטעב ןזָאלעג טינ לָאמנייק ךיז טָאה

 ,קיצרַאה ױזַא טקנוּפ ,ךעלקיטש-קיזומ עטרזחעגנייא לָאמניײא יד ןופ

 ללבב ;ןייוו ןוא סעשטיוודנעס ,ךעלכיק ןוא ייט טריוורעס טָאה יז יוװ

 ןופ ןוא טרידיווקיל ץלַא ךָאנ טרעוו סָאװ ,ןדנ םעד ןופ ןעגנוסייבוצ עלַא

 ךָאד יז טגרַאק סנעי ,ןפַאשעג ייברעד טרעוו סָאװ ערעירַאק סנַאמ םעד

 ךיז טמענ סָאװ ,ךַאז ַא ןעװעלַאשז יז לָאז סָאװ בילוצ טנייה ,טינ ךיוא

 -ָאלשענּפָא לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא ריא טסייה סָאד ? סיוא טינ לָאמנייק

 -עגנייא טײציטּפַאשלדײמ ריא ןיא טָאה יז ןכלעוו ,רַאוטרעּפער םענעס

 .ןעײנַאב טינ לָאמנייק וליפַא סָאד ףרַאד ןוא רערעליָאנַאיּפ םייב טלדנַאה

 וליפַא ךיז טגנערטש יז .סיוא טינ לָאמניײק טנקירט סָאװ לַאװק ַא זיא'ס

 .ןדירפוצ ןענייז עלַא ןוא ןָא טינ

 ןַא רָאג ןעװעג זיא ,קעטָאלמ דערפלַא ,רעריא ןַאמ רעד ןגעקַאד

 : טסייה סָאד .ןעוועג סָאד זיא רתסנ ַא רעלָאמ ַא .שטנעמ טרָאס רעדנַא
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 זיא רע זַא ,ךיוא טלָאמ ןײלַא רע זַא ,טגָאזעג טינ ןפָא לָאמגייק טָאה רע
 רע ןעו ...ָאי זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג רָאנ טָאה רע .רעלטסניק ַא
 ןַא ןיא ךעלסיב-וצ רֹע טלָאמ ,טייצ עיירפ טָאה רע זַא ,ָאי .,.טייצ טָאה
 טנימ רע זַא ןדײשַאב רעיײז ךיז רע טרעפטנערַאפ ייברעד ,םָאבלַא
 ,ןצעמע טימ ןרירוקנָאק וצ טינ םולשו סח

 ךעלטנגייא ןעו :אישק ַא ןעװעג זיא םיא ןכוזַאב סָאװ יד ייב
 טָאה ןעגנוקיטפעשַאב עלעיצעּפס ןייק 1 טייצ ןייק ס ינ סָאד רע טָאה
 םוא רע טײג --- תועט ןייק טינ טָאה ןעמ בא .טינ ,ךיז טכַאד ,רע
 ,ןטייוצ םעד טרטּפ ןוא תעל-תעמ ןיא העש קיצנַאװצ-ןוא-ריפ קידייל
 ,ןרעטלע עכייר סבייוו ןייז ,סַארַאלק טָאװ ,ןדנ ןטירד םעד טינ בוא
 םילוצ :ןעװעג יא אישק עטייווצ ַא ,לרָאּפ-רעלטסניק םעד ןקוליס
 ױזַא סָאד טָאה ,ךעלטנגיא ,רעװ ? ױוַא ךיז רע טרעפטנערַאפ סָאװ
 טָאה גנַאגוצ ַאזַא !ןלַאפרַאפ רָאנ ,.?ץנערוקנָאק ןײז רַאפ ארומ
 רענעטָאברַאפ ַא וצ יו ,טסנוק רעמייהעג ןייז וצ טָאהעג קעטָאלמ דערפלַא
 ,ןעגנואיצַאב עכעלטניירפ ןופ ליּפש ןבילוצ ,זיא'מ זַא ןוא .עטבילעג
 .עכייצ ענייז ןזייװ טרָאפ לָאז רע ןטעבעג ןוא םיא וצ ןענַאטשעגוצ
 ןַא : הצמ עלכורק יװ ןכערב ןעמענ ךיז רע טגעלפ ָאד טשרע --- ןעגנונ
 רעד ןיא טינ .גנומיטש רעד ןיא טינ רעטציא ןיא רע .לָאמ שרעדנַא
 זיא ,ןעגנונעכייצ יד טימ ,רענייז םָאבלַא רעד ...רע זיא גנומיטש
 ? ַארַאלק טקנעדעג רשפא .ואוו טינ טקנעדעג רע ,טגיײלרַאפ ואוו-ץעגרע
 -ייל יד ןשיווצ ,זיב טיירב ױזַא ןוא גנַאל ױזַא .ָאי --- ןייג ,ןייג -- אי
 ,טסעג יד ןופ רעזעלג"ייוו ןוא ייט ןסַאס ענעקנורטרעד-טינ ןוא עקיד
 ,טָאבלַא רעסיורג רעקידלװָאט-רעװש ַא ךיז טגיילעצ ןוא ףױרַא טכירק - דלעפ ,ןטקעלפרַאפ ייט ןוא ןייוו טימ ,ןפיוא ןוא טרָא ןַא טכַאמעג טרעוו
 ןופ ןלַאיציניא ענעדלָאג ייווצ טימ רָאנ ןוא ןדנובעג טנװײליקַאז ןיא
 ךיז טָאה סע רָאנ .ןלַאיציניא ייווצ יד ןענייז טייקנדײשַאב עקידנע -יירש ַא .קעטָאלמ דערפלַא : טסייה סָאד ,".מ .אא ןעמָאנ סרעלטסניק
 טימ טלעטשעגמורַא זיא סָאװ ,טסנוק ַאזַא ןופ למור ןצנַאג םוצ טסַאּפעג
 .,.תועינצ רעקידוועמעש-טשרמולכ טימ ןוא תודוס

 טינ ..."ךיז טגיילעצ ןוא ףױרַא טכירקא : ױזַא רָאנ ךיז טדער סע
 טָאה ףױרַא טכירק םָאבלַא רעד זיב .ןעשעג לָאמעלַא סָאד זיא ךיג ױזַא
 ,הנבל רעד וצ לַארטש ַא טקישעג ,קעטָאלמ דערפלַא : טסייה סָאד ,ןוז יד
 קידכעלייק ךעלקריוו זיא סָאװ ,םינּפ סקעטָאלמ ַארַאלק וצ :טסייה סָאד
 סָאד טמוקַאב יז .קוק ַא ריא ףיוא טיג ןוא ףיוא טכיול רע .הנבל ַא יו
 ןלעקנוט ַא ןיא :טסייה סָאד ,ןקלָאװ ַא ןיא ייז ןדניוושרַאפ ,עדייב ױזַא ךיז ןטכױלַאב ייז ןעוו ...קירוצ סקעלפער ריא טפרַאװ ןוא טכיל
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 עטקינייארַאפ טימ קידנּפעלש ,רעדיוװ ךיז יז ןזיײװַאב דלַאב ןוא .לקניוו

 יד טימ םָאבלַא ןרעווש םעד טפַאשביל רעטקיניײארַאפ טימ ןוא תוחוכ

 שממ .ריא טפלעה רע ןוא םיא טפלעה יז .לװָאט-טּפיױה ןפיוא ןלַאיציניא

 .יי תוצמ יד טימ לסיש יד ןביוה תעשב ,רדס םייב טייל עמורפ ייווצ

 סָאד .ךיז רַאפ לטיּפַאק ַא זיא סָאד --- ךָאנרעד ןרעטעלב סָאד טנייה

 ןטייוצ םעד רענייא ןענָאמרעד טימ ,ןרַאטנעמָאק עגנַאל טימ וצ טייג

 בָאה סָאד :לשמל .דייר סנטייווצ םעד רענייא ןגָאלשרעביא טימ ןוא

 ַא ,טנעמָאמ ַאזַא ןוא ַאזַא טבעלעגרעביא בָאה ךיא ןעוו טלָאמעג ךיא

 ,ןיײנ ...םייהרעד ןופ ןעמוקַאב טלָאמעד ךיא בָאה ווירב ןטכעלש

 רעטעוו רעקידנעיסָא ןַא ןעוועג זיא'ס ןעוו ,טלָאמעג וטסָאה סָאד ,דערפלַא

 ,ןסָאגעגסױא רימ ייב ךיז טָאה סָאד .. .רעטַאק ַא טַאהעג טסָאה וד ןוא

 -ירפ ןלעה ַא ןיא ,ןסָאגעגסױא סָאד ךיז טָאה ןגָאז ןעמ ןָאק ןײלַא ךיז ןופ

 ןעגנוזעג ןבָאה ךעלעגייפ ןוא ןענַאטשעגפױא טעּפש ןיב ךיא ןעוו ,ןגרָאמ

 ךָאד זיא סָאד ,רעקנירעייט ,ןיינ ...ירוסנָאמ קרַאּפ ןטנעָאנ ןיא ,ָאד

 "עג רימ טסָאה וד ןעוו ,עטַאד-הנותח רעזדנוא ןופ גָאט םעד ןיא ןעוועג

 .. .ןעמולב טכַארב

 תועט ַא טָאה יז רעדָא .טכיררַאפ יז ןוא תועט ַא רע טָאה לָאמעלַא

 .סױרַא טינ לָאמניײק סָאד טייג ןעמַאר עשיריל ןופ רָאנ ,טכיררַאפ רע ןוא

 סָאװ טָא ; תורוש עטמַארגעג רָאנ ,ןהעש טינ : ןעמעָאּפ רָאנ ,געט טינ

 טימ !סקעטָאלמ עדייב יד ,עילעטַא ןיא ,ָאד ןריפ סע ןבעל ַא רַאפ

 ןוא לרָאּפ ךעלקילג סָאד ןופ םישוריּפ יד ןָא לָאמעלַא ךיז ןביוה תווינע

 ענשָאט טרעוו ןעמעלַא זיב . . .ײרעמירַאב ןיא רעביא זייווכעלסיב טייג

 ךיז טסיג רענייא .עלעפעל רעד רעטנוא ןגיוז ןָא טביוה סע .ענדונ ןוא

 ןוא סיוא טקנירט ןעמ .ךָאנ ןעוט טסעג ערעדנַא יד ןוא ןייוו זָאלג ַא ןָא

 ייי ךרוד טכַאמ ןעמ סָאװ געוו ןקיביױטש ןטימ ַא ןיא יו ךיז טעיַאכטָא ןעמ

 ןלַאיציניא-דלָאג טימ ןוא ןדנובעג טנװײליקַאז ןיא ,םָאבלַא רעד טעזרעד

 .ךיז רע טכַאמרַאפ -- םיא ןופ טינ רעמ טכַארט רענייק זַא ,טצוּפַאב

 .ףיוא רעיירפ ןעמעטָא עלַא .. .ןוא
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 ךערּפשעג ןעמיטניא רעייז ךָאנ ,ןענייז ןירב ןוא יקסנָארבַאג ןעוו

 ,סקעטָאלמ יד ןופ םייה רעד ןיא טסַאגױצ ןעמוקעג ,קַאינָאק לזעלג ַא ייב

 ,עקידרעב טימ לופ ןעוועג עילעטַא-בלַאה ןָאלַאס-בלַאה רעד ןיוש זיא

 ןָאטעגנָא .סרעטלע עלַא ןופ ןשטנעמ עטריזַאר-טַאלג ןוא עקירָאה-גנַאל

 ,ענעזָאלעגּפָא ןיא רעװ : ךָאנ רוזירפ רעייז טול ןעוועג טסעג יד ןענייז
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 -ָאמ-ַארטלוא ןיא רעוו ,ןטייצ סיקסעיבָאס ןופ ןצכעוטנָא עשידָאמטלָא
 "שיניצ ןוא ןֹּפָא : ךיז ןעמענַאב רעייז .סדעטינרַאג עקסלגָאשטש ענרעד
 ,םעד טימ טמיטשעג ךיוא טָאה ,ןטלַאהעגקירוצ ןוא ליק רעדָא ,יירפ

 עכלעוו ןיא ,ךיז ןדיילק ייז ױזַא יו ,ןרעהעג ייז עימעהָאב רעכלעוו וצ

 רעדָא "םָאדע ,"דנַאטָארג עפַאק ןיא :ןרעקרַאפ ייז רעזייה:עפַאק
 ,"דַאילופַאק; ןיא יצ :סַאנרַאּפנָאמ רַאװלוב ןפױא --- *לָאּפוקע

 רעדעי םירָאװ .לעשימדןַאס רַאװלוב ןפיוא --- "ןָאּפוידע רעדָא ,"סרוס-ַאל;
 עכלעוו ,ןדנוק ערעייז ןבָאה ,ןלַאקָאל ערעייז טימ ןרַאװלוב ייווצ יד ןופ

 "עג ייז ןכלעוו וצ ,לזיילק םענעי ןופ לּפמעטש ןקיטרַאנגייא ןַא ןגָארט

 "רעד ןוא ןּפיט עקיזָאד יד ךיוא ןעק ,זירַאּפ ןעק רעכלעוו רעד ןוא .ןרעה
 .קוק ןטשרע ןופ ייז טנעק

 יד ןופ רעטכיזעג עלַא טעמכ זַא ,ןרעוו טגָאזעג ךיוא זומ תמא רעד

 ןַא טימ ,רעטכיזעג"רעטקַארַאכ ןעוועג ןענייז ,סקעטָאלמ יד ייב ,טסעג

 ;טכַאנ יד יװ רעטצניפ ןיא ,רעטצניפ ביוא .קורדסיוא ןטגיײרּפעגסױא
 ןואלק ַא ייב יוװ זיא ,קידוועצל ביוא : גָאט רעלעה ַא יו זיא ,קיטכיל ביוא

 ויא ןעוועג ...רערעװשרַאפ ַא ייב יװ זיא ,ןסיברַאפ ביוא ;קריצ ןיא

 ינייװ ןיא ןטַאט םייב יוװ ,טגיײלעגסױא-בלַאה ןוא טצעזעגסיוא ָאד ןעמ

 עשיסרעּפ עטלַא יד ףיוא ,ןלעטָאפ עטריצעּפַאט-שלַאפ יד ףיוא ,ןטרָאג
 -טינ ןיא ןוא ,ןטייז יד ייב ךעלעשיק ענעדייז ענרעדָאמ טימ סעטכַאלּפ

 ּפעק עטַאלדוק :ךיז ןעמענַאב עצנַאג סָאד יװ ,ןזָאּפ עיירפ רעקיניײװ

 -מורַא טציז לרָאּפ ןייא .עטבילעג רעדָא ןעיורפ ערעייז ןופ סיוש ןיא
 .טערַאגיס ןייא ןופ טרעכיור ןוא זָאלג ןייא ןופ טקנירט ןוא ןעמונעג

 ןעוועטרילפ ןוא ,ינק יד ףיוא ןַאמ םייב יורפ ,ןציז ךעלרָאּפ ערעדנַא ייווצ
 ,קנַאב ַא רַאפ טכַאמעג ןבָאה ייז ןעמעו ,םעד טימ טינ ןגעווטסעדנופ

 -עשיקעל ייווצ ...רעביאנגעק ןציז סָאװ ,טיילעגנוי ערעדנַא טימ רָאנ

 -עצ ,עטַאװעשיקעל ךיז ןכַאמ סָאװ ענױזַא רעדָא ,ךעלרעלטסניק עטַאװ

 -ַארּפמיא ייז .לטרַאג לקזיב ןָאטעגסױא ןענייז ייז .םלוע םעד ןעיירטש

 גנַאל טינ ָאד ,ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ףמַאק-טקָאב ןטצעל םעד ןריזיוו
 .ינַאּפמָאק ןוא יסּפמעד ,ןדלעה-טסיופ עטסערג יד ןשיווצ ,עקירעמַא ןיא
 ןפיוא ןרָאװעג טרירטסנָאמעד ,זירַאּפ ןיא ,ָאד זיא געלשעג-טסיופ רעייז
 -.רעביא טציא רע טרעװ ,סקעטָאלמ יד ייב ,עילעטַא ןיא ןוא .ןארקע
 סָאװ ,םעד ןיא רָאנ טײטשַאב דיישרעטנוא רעד .*רוטַאנ ןיא; טליּפשעג
 סמערָא ענעיױרטש טימ ,ךעלעגרעג טימ ןענייז ןדלעה:טסיופ עגיה יד
 ,סעקישטנעהיסקַאב עקיד יד טָאטשנָא ןוא .ךעלסיפ עשרעניה טימ ןוא
 ןעמ ...רעגניפ ענעסירעגכרוד טימ ,ענעלָאװ ,עכַאפנייא ייז ןגָארט
 .טכעלש ןענייז סקירט עטריזיװָארּפמיא ערעייז זַא ,ןגָאז טינ רעבָא ןָאק

189 



 סָאד ,ןעלצנעטמוַא טָאד ,טנַאלַאט טימ טכַאמעגכָאנ ןענייז ייז ,אברדַא

 ןסױטשּפָא סָאד ןוא ךיז ןּפַאכמורַא סָאד ,ןעגנירּפשפיוא ןוא ןלַאפרעדינַא

 ןיא ,טנַאה רעטײרפַאב ַא טימ ,ןרָאפוצנײרַא ידכ ,ןטייווצ םעד רענייא

 "רעטסיימ זיא --- ,םיא ןדיימסיוא סָאד ןוא ּפַאלק ַא ןּפַאב סָאד ,ןייצ יד

 סקָאב"קזוח רעד ןעוו ןוא .קרַאטש רעייז םלוע םעד טריזומַא סע .טפַאה

 ןרינעוואוס יד זַא ,ױזַא טכַאל ןעמ ןוא ןעמ טרידָאלּפַא --- ךיז טקידנע

 .ךעלעשיט-לקניוו יד ףיוא ןרעטיצ

 "רַאפ ַא ןופ ךעלרעביירש רָאּפ ַא טלעפעג טינ וליפַא ָאד ןבָאה סע

 "גייא לעיצעּפס רעהַא ןענייז עכלעוו ,לַאנרושז-טסנוק רעזירַאּפ ןטערָאמ

 "רַאפ ; טנװָא-עימעהָאב ַאזַא ןופ ןציטָאנ ןכַאמ וצ ידכ ,ןרָאװעג ןדַאלעג

 -לעוו ,טכירַאב ַא ןופרעד ןבעגּפָא ןוא לשעמרעק-רעלטסניק סָאד ןקיביײא

 רעקידנפערטַאב רעד בוא ,ךעלריטַאנ ,,, טקורדעג ןרעװו טעװ רעכ

 -עטניא שזַאטרָאּפער ַאזַא ןעניפעג טעוװ ןוא טרָא ןבָאה טעװ לַאנרושז

 םיחילש ייווצ עצנַאג סָאװ בילוצ :רָאנ זיא אישק יד ...טנַאסער

 .טימ + רעטרָאּפער ןייא גונעג ןעוועג טינ ןעד טלָאװ } ןַאגרָא ןייא ןופ

 "נביא םינ טסעג יד ןופ רענייק רעבָא ךיז טָאה עגַארּפ רעקיזָאד רעד

 -ַאב טינ הבושת ערָאלק ןייק ךיוא רע טלָאװ --- ָאי ןעוו ןוא ,טריסערעט

 רעמָאט זַא ,הנווכ רעד טימ ןרָאװעג ןָאטעג סָאד זיא אמתסמ .ןעמוק

 עטוג יד .ןגיױט רעטייווצ רעד טעוװ ,ןייא טינ שזַאטרָאּפער ןייא ךיז טיג

 ,טגרָאזעג ךיוא רַאפרעד ןבָאה ,סקעטָאלמ יד טסייה סָאד ,םיתבדילעב

 ױזַא ןייוו רערעייט-טינ רעד ,טנַאה רעטיירב ַא טימ ןייגוצ ָאד לָאז ץלַא

 טנרָאפ ןופ ,וליפַא ןיוש ןבָאה יז .סעשטיוודנעס עטנקירטעגוצ יד יו

 "רַאפ ,דוסב ןרעדעװטעי ,רעױא ןיא טסַאג ןדעי טמױרעגנײרַא ,ןײרַא

 ,ףליה סטָאג טימ ,טעװ טנוװָא רעקיטנייה רעד .ָאי ...זַא ,ךיז טייטש

 "עגנוי ייווצ יד ,רעקידנפערטַאב רעד ,ןטרָאד טעז ,טָא .ןרעוו-ןבירשַאב

 יז ,ָאד יז ןענייז סָאד ? טנעה יד ןיא ךעלקָאלביריּפַאּפ יד טימ טייל

 .סָאד ןענייז עסערּפ רעד ןופ רעיײטשרָאפ יד ...ןיילַא

 סָאד ,עטָאלד-הרבח ןוא לזניּפ-הרבח זַא ,ןגָאז טינ רעבָא ןָאק ןעמ

 קרַאטש ןבָאה ךיז ןלָאז ,סרָאטּפלוקס ןוא רעלָאמ ענעטעברַאפ :טסייה

 ןפיוא ןרָאװעג טכַאמעג ייז זיא סָאװ ,הרושב ַאזַא טימ ןעמונעגרעביא

 ,טריזָאּפ ענטסימוא ןבָאה ייז ןלָאז שינעעשעג ַאזַא בילוצ זַא ןוא ,רעיוא

 ןײג ...ףַארגָאטָאפ םייב גָאטנוז ,תולכ ןוא םינתח ץניוװָארּפ יד יװ

 ,םעד ןופ טכַאמעג ךיז ייז ןבָאה סעמיצ םעניילק ץנַאג ַא ! טינ דָארג סָאד

 ערעיײז ןיא ןציטָאנ ןכַאמ ןוא יז ןריװרעסבָא ךעלטיילדעּפ יד סָאװ

 םינ ןוא רעסעב טינ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה טסעג"עימעהָאב יד .ךעלקָאלב
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 ןענייז רעכַאמ-ןציטָאנ ואוו ,ןטנווָא-עילעטַא עכלעזַא ךס ַא ףיוא יו רעגרע
 ןדַאלעגניא טינ ללכ

 ןייוו רעסייוו ןוא רעטיור ךיז טָאה --- דוביכ טפערטַאבנָא סָאװ ןוא

 לָאמנייק ןבָאה סָאװ ןטסינַאמָאר ייב ןבירשַאב טרעװ סע יװ ,ןסָאגעג
 -עג ךיז טָאה רע ,ץרוק .ןעזעג טינ ןגיוא יד ןיא ןייוו לסיב-טכער ןייק

 ...לטוב ַא -- ןייוו רעװָאקנַארפ יירד ןוא ייווצ רעד טָא ,רעסַאװ יוװ ןסָאג
 ןבָאה ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןןשיט יד .טלעפעג טינ ךיוא ןבָאה סנסייבוצ ןוא
 ןשַאװ טינ ףרַאד ןעמ סָאװ ,רעלעט ענענָאטרַאק יד רעטנוא ןכָארבעג ךיז

 טדער סע ,בגַא .ךיורבעג ןכָאנ ןפרַאװסױרַא ןוא ןעמענ --- טושּפ רָאנ

 שיט ןייא רָאנ ןעוועג סָאד זיא ןתמא רעד ןיא ...ןשיט ױזַא רָאנ ךיז
 ןוא עקיכלימ ,סעשטיוודנעס יד עכלעוו ןופ ,רעלעט ענענָאטרַאק טימ

 -גילפעגסיוא ןעוועג גנַאל ןיוש ןענייז ,ענעצלַאזעג ןוא עסיז ,עקישיילפ

 םינמיס עטצעל יד .ןָאלַאס-עילעטַא ןופ ןקע עלַא ןיא ןגָארטעצ ןוא טרעד

 ,ןטרָאד ןוא ָאד ,ןעזעגנָא ךָאנ ךיז ןבָאה םָארגָאּפ ןשירעלטסניק ַאזַא ןופ

 -רַאפ-בלַאה ןוא סעקטעיוורעס ענעריּפַאּפ עטכיורבעג ןופ טלַאטשעג ןיא
 סָאד טשַאנעגּפָארַא טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ,סעקּפַאנַאק-טיורב עטנקירט

 ןבָאה ןטשער עקיזָאד יד .עקנידרַאס עבלַאה יד רעדָא ,טשרואוו עלעדער
 ףיוא ,ינק עקידתופתושב ףיוא ,ןטעּפרַאק יד ףיוא טרעגלַאװעג ךָאנ ךיז

 ןרינעװאוס ענרעצליה ןוא ענעמייל ,ענעזדנָארב ןופ ןקע ןוא ּפעק יד

 עלַא ףױא ןוא ןדָאמָאק יד ףיוא טלעטשעגנָא ןעוועג ןענייז עכלעוו

 ןופ ךעלקעלג ךעלמירעױפ ענעשעמ יד ףיוא :ונייהד ,ךעלעשיטילקניוו

 עצרָאּפ יד ףיוא ,ץייווש רעד ןופ ךעלשריה ענרענייב יד ףיוא ,דנַאלָאה
 ...ןעיגלעב ןופ ךעלסקיש ןוא ןבייל ענעייל

 -עװַאב ןוא ןעמיטש ,סנטָאש ןוא ןברַאפ ןופ שימעג םעד טָא ןיא
 -ארא עשינַאּפַאי ,ענעדייז ןופ גנוטכײלַאב רעגרַאק רעד רעטנוא ,ןעגנוג

 ,ןוא ,ןיקסנַארבַאג טימ ןעמַאזוצ ןפָארטעגנײרַא ןירב טָאה ,ןּפמָאל-רושז
 -עגסיוא עטקיצטנַא טימ ןרעוויטלעטשעגרָאפ ןכעלטנייועג םעד ךָאנ

 רעטרימערּפ ַאזַא סָאװ ,עטתיבה לעב ןוא תיבהילעב םעד ןופ ןעיירש

 ,רעטייוו ןוא רעטייוו ױזַא ןוא דובכ ַאזַא ןָא ייז טוט ,ןירב יו ,רעלטסניק
 ןטרָאד ןופ ןוא ,טרָא ןַא טכוזעגּפָא טסעג עטקיטעּפשרַאפ עדייב ךיז ןבָאה
 סָאװ ,למוטעג ןקיברַאפ ןצנַאג ןפיוא ,קירעגיינ יא ,דימ יא ,טקוקעגסױרַא
 רעבָא .ןעוועג טינ ןדייב רַאפ סָאד זיא יינ .טלגנירעגמורַא ָאד ייז טָאה

 -רינַאמ-ךעלריצ וצ טייג ץלַא ואוו ,טפַאשלעזעג ַא .טנַאסערעטניא ךָאד
 םעד לָאמעלַא ךיז טָאה עימעהָאכ רעדעי רעבָא .וצ ךיז טסע ,ךעל

 -ַאז ןרענעלק רעדָא ןרעסערג ַא ןֹופ ןטײקיטרַאנדײשרַאפ יד ןוא טירָאלָאק

 ץלַא ,ןטרָאג ַאזַא ןיא םורַא טרעדנַאװ ןעמ רעמ סָאװ ,ןטרָאג ןשינגָאלַא

 ...ןעמ טנרעל רעמ לץלַא ,ןעמ טקעדטנַא ןטייקיאיינ רעמ
191 



 םעד ןופ ,ליּפשיײב םוצ ,יוװ ,םינמיס עקידנטיידַאבמוא ךס ַא ןופ

 ,סעשטיוודנעס ענעגָארטעגוצ יד ייב ךעלכייב ערעגָאמ יד ןופ ,ןייוו ןקיליב

 "רעייז טשרמולכ רעד ןופ ןגיוא יד ןיא רעמיש ןקידוועקערש םעד ןופ

 רעד זַא ,טנעקרעד קידנליוו-טינ ןירב טָאה ,עטתיבהילעב רעכעליירפ-

 ןגעוו ,סקעטָאלמ יד ןופ ןדנ רעטייווצ ,רשפא ,ןוא רעטשרע רעטמירַאב

 רעד טָא זַא ,טלייצרעד קידנעייגייברַאפ םיא טָאה יקסנָארבַאג ןכלעוו

 דערפלַא ,תיבה-לעב רעד זיב ןעיַאטס טלָאזעג טָאה סָאװ ,ןדנ רענייפ

 םיילשדןווייה רעד יװ ,ןיוש טלכרָאכ --- ,טמירַאב ןרעוו טעװ ,קעטָאלמי

 "תשא עטױבעגיקרַאטש ,עיירטעג יד ,ןייוו סַאפ ןטּפעשעגסױא ןַא ןיא

 טָאה ,ּפָאק ןפיוא רָאה עסַאמ רעד טימ ןוא םינּפ ןקידכעלייק ןטימ ,ליח

 רעדייא ,ןייגסיױא טעװ ןדנ רעטלּפָאט רעד זַא ,דחּפ ןגָארקעג וליפַא ןיוש

 ןעמוק טעװ ןַאמ ןופ טײקטמירַאב עטעטרַאװרעד ,רָאי ףניפ עצנַאג ,יד

 ןכַאמ ןעמונעג לַאפ-ןדעי ףיוא ןוא לכ-םדוק יז טָאה ...ליּפשרָאפ םוצ

 ,רעירפ יו רעסערג רשפא זיא למוט רעשירעלטסניק רעד .עימָאנָאקע

 טוט יז זַא טייקרעכיז יד ןוא ,רעבלעזרעד טינ ןיוש זיא דוביכ רעד רעבָא

 .ייעבלעזיד טינ ךיוא זיא --- ףיוא סעּפע טימרעד

 ,ןיקסנָארבַאג ןבעגעגרעביא ןירב טָאה טכַארט ןוא טעז רע סָאװ סָאד

 טָאה רענעי .רעיוא ןפיוא ןעגנוקרעמַאב עצרוק רָאּפ ַא טימ ,טניירפ ןייז

 | : טרעזײבעגנָא שימָאק רָאנ םיא ףיוא ךיז

 ףרַאש ןייד טלַאהַאב ..?ךיד טגערפ רעוו ! רענייא טשוּפ ---

 ? ןײרַא-טיױרק ןיא ןכעטש וצ וטסניימ ץנוק ַא ,, .עלעגניצ

 ? רעסעב זיא טיורק עבלעז סָאד ןעייק ?וטסניימ סָאװ ןוא ---

 קידהשקשינ ץנַאג ָאד ןענייז ייז .ןגיצ רַאפ סָאד זָאלרעביא ךיא

 . .. ןטָארטרַאּפ

 "טסַאג יד ייז ןבָאה ,ןקוק ױזַא םתס ןוא טרָא ןייא ףיוא ןציז גנַאל

 ןפָאלעג ןענייז בייוו ןוא ןַאמ .ןזָאלעג טינ םיתבה-ילעב עכעלטניירפ

 .טסעג עטגײלעגנָא רעבָא ,עטקיטעּפשרַאפ יד ןענידַאב וצ ףיולעג-טעוו

 טכיל סָאד טָאה עכיקעטָאלמ יד ןוא ןוז יד יװ ןטכיולעג טָאה קעטָאלמ

 ןקידכעלייק ריא ןופ ןפרָאװעגקירוצ סע ןוא ,הנבל יד יװ ,ןעמונעגפיוא

 ,םעד רעסיוא ,ךָאנ ייז ןבָאה ןיקסנָארבַאג .טסעג עיינ ייווצ יד וצ םינּפ

 ןַא יו ּפָאק ןטַאװעכילּפ ןרעביא םיא טעלגעג ,עציײלּפ ןפיוא טשטַאּפעג

 .ןָאס וצ טַאהעג ארומ סָאד ןעמ טָאה ןענירב טימ .ןשטנעמ םענעגייא

 לרָאּפ עקידנטכיול סָאד טָאה ,םיא ןרירוצנָא ךוזרַאפ ןטסנעלק טייב םערָאװ

 ןעלמוט ןעמונעג ךיילג ךיז ןבָאה ייז זַא ,קוק ןגנערטש ַאזַא טנגעגַאב

 ...קידלּפענ ןרָאװעג זיא רעמינּפ ערעייז ןופ ןייש רעד ןוא

 ,םיטניא ןרעוו וצ ןכוזרַאפ ענעגנולעג-טינ עכלעזַא ייווצ ַא ךָאנ
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 טסָאג םענעטלַאהעגקירוצ רעייז ןטישַאב ןעמונעג סקעטָאלמ יד ןבָאה
 עלַא זַא ,טַאקילעד ױזַא רעבָא ,רעטרעוו"ביול עטַאקילעד רעייז טימ
 טימ ןוא ןעקניו טימ ,קידנזײװנָא .ןרעה ךיוא סָאד ןלָאז עקימורַא
 ןפיוא ךיוה ...טעשטּפעשעג יז ןבָאה ,טייל-סגנוטייצ יד דצל ,רעגניפ
 : טעשטּפעשעג לוק

 םעד :טסײה סע ...זַא ...טוג רעיײז ןסײװ ייז !ָאי ,ָא --
 ,םואעזומ רעגרובנעסקול םעד טפיוקרַאפ טָאה ןירב סָאװ ,"שטנעמ-יינש;
 יז יב :טסיײה סע ...רעיײז ןוא רעייז טָאה סע ןוא .טוג ייז ןענעק
 ...רעייז ןוא רעייז סָאד טָאה

 טָאה רע .ןרָאװעג ןשָאלעגסױא םינּפ סקעטָאלמ דערפלַא זיא ָאד
 -ָאלמ םַאדַאמ טָאה רַאפרעד .ןענופעג טינ ןוא טרָאװ קיסַאּפ ַא טכוזעג
 ןופ ןַאמ םייב טּפַאכעגסױרַא טָאה יז ןוא ןטכיולעגפיוא טכיזעג סקעט
 : קורדסיוא ןקיטכיר םעד ליומ

 . ..ןעמונעגסיוא רעייז --
 םינּפ קידכעלייק סבייוו ןייז ןופ טכיל סָאד ןעמוקַאב רע טָאה טציא

 ,ןרָאװעג טבעלעגפיוא זיא ןוא
 .+ תומדקה עלַא סָאװ בילוצ -- ,ֿפָא ךיז רע טפור -- יַאש --

 ...לָאנרושז ןופ ...לַאנרושז ןיא רעקיטירק-טסנוק יד ןופ רענייא זיא טָא
 ליח-תשא ןייז םיא טָאה --- ..."ערטילַאּפ; לַאנרושז ןיא ---

 | ,ןפלָאהעגרעטנוא
 ,ןבעגעג רעזייב ַא ךיז רע טָאה -- 1 ליומ ןופ רימ וטסּפַאכ סָאװ ---

 ןלָאז --- ,טפַאשטנײרפטסַאג רעפיט ןופ ןטכיולעגפיוא קירוצ דלַאב ןוא
 ! ךיז טנעקַאב ...ןדיירכרוד ןײלַא רעטסיימ ןוא רעקיטירק רעד ךיז

 ןיא טָאניקָאלב ַא טימ ןַאמנגנוי םוצ ןבעגעג"קנואוו ַא טָאה רע
 ,קיציװ-בלַאה ,ךיז טגיונרַאפ לַארטַאעט ןוא טרָא ןַא טכַאמעג ,טנַאה
 ,טסנרע-בלַאה

 -ַאּפשנײרַא ךעלרעייפ טָאה *ערטילַאּפ, ןופ רעקיטירק-טסנוק רעד
 יד ןעמעוו ייב ,ןשטנעמ ַא ןופ ענימ ַא טימ ,ץַאלּפ ןטכַאמעג ןיא ,טריצ
 ךיילג טָאה רע ןוא .טנעה יד ןיא טגיל רעלָאמ רעדעװטעי ןופ טפנוקוצ
 : תומכסה ןבעג ןעמונעג

 ,..רעכלעוו ,רעטסיימ ַאזַא טימ ךיז ןענעקַאב וצ םענעגנָא רעייז ---
 ...רָאנ !טנכייצעגסיוא -- ?שטנעמ"יינש, ןטימ טנווייל רעייא ,ךַא
 --- וויטקעיבָא ןדייר ביוא

 ןוא :ןסירעגרעביא ךעלזייב ןירב םיא טָאה --- ..."רָאנא ןֶא ----
 -עגנָא יד ןסיגנָא ,ןצעמע וצ ךיז ןעּפעשטוצוצ טכוזעג טלָאװ רע יו סעּפע
 טעטיוויטקעיבָא רעייא טימ --- ,טנװָא ןקיטנייה רַאפ שינרעטיב עטלמַאז
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 רעויטקעיבָא ןַא .גנַאלקּפָא קינײװ רעייז ןעניפעג רימ ייב ריא טעוו

 סירס ַא רָאנ זיא וויטקעיבָא .טנעמַארעּפמעט ןָא .שיקעל ַא זיא רעלָאמ

 ,"וויטקעיבָא; רע טעז ןַאטלוס ןייז ןופ ןעיורפ עטסנעש יד .םערַאה ןיא

 ..יןייז טינ לָאז ענעי טעקַאנ יװ

 רעייטשרָאפ רעד טָאה -- ...טנײמ סָאד ...רָאנ ןיימ ךיא ---

 ךיא בָאה טייקנעמָאקלופ יד --- ,ןעלמַאטש ןעמונעג *ערטילַאּפ; ןופ

 --- ןגָאז טלָאװעג

 טרָאװ םענעגנולעגיטינ ןטייוװצ ןָא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה ןירב רעבָא

 : טכיררַאפ רעדיוו ןוא

 ץלַא בוא .ָאטינ טייקנעמָאקלופ ןייק ךיוא זיא רוטַאנ רעד ןיא ---

 ,ןעגניז טינ ,ןליּפש טינ ,ןלָאמ טינ ןעמ ףרַאד --- םָאקלופ ןעוועג טלָאװ

 .י+ ךיז ןעלקיװטנַא טינ

 ילופרַאפ ייז .ןלוש ,סעימעדַאקַא ָאד ןענייז םעד ףיוא .,סיוועג ---

 ..* רוטַאנ רעד ןיא טלעפ סע סָאװ ןעמָאק

 ןירב רָאנ .קנַאדעג רעשיגָאל רעקינייװ-רעמ ַא ןעוועג זיא סָאד

 : טציירעצ ןעוועג ןיוש זיא

 "ייק ץלַא זיא רעקימעדַאקַא עלַא ייב ! סעימעדַאקַא סָאװ ,ךַא --

 ,ןצַאזנגעק עלַא טרעפטנערַאפ .תוישק ןייק ָאטינ ,קיטַאלג ןוא קידכעל

 רעד יו ןייש ןענייז *ןצכעפַאש; עלַא .םורק זיא סָאװ ץלַא טכיילגעגסיוא

 ייב --- סיפ רָאּפ ַא ,רוגיפ רעשיכירג ַא ןופ ןעמ טײלטנַא זָאנ ַא .גָאט

 "עקוטש ןעמ ןוא עקלעדָאמ רעטלָאצַאב ַא ייב --- סעציײלּפ ,ןירעצנעט ַא

 ,רעיוזיוצ טינ ,סיזיוצ טינ ,טָאּפמָאק ,טרָאװ ןייא טימ ...ןעמַאזוצ טעו

 | | .ןסינעג עלַא ןוא ,טרימויפרַאּפױוצ טינ

 ןיא .ןרָאװעג טלמוטעצ ןצנַאגניא זיא רעקיטירק רעטלעטשַאב רעד

 ןטלַאהַאב טפיטשיילב ןטימ טָאנ-קָאלב ןייז רע טָאה טייהנגעלרַאפ ןייז

 "עג ךיילג ןבָאה סקעטָאלמ יד .ךיז טקוקעגמורַא ןוא ענעשעקדוזיוה ןיא

 .ןפלעהוצסיורַא םיא ךוזרַאפ ַא טכַאמ

 ףיוא קידנזײװנָא ,בייוו ןייז וצ קעטָאלמ טכַאמ --- ,ַאקנעשוד ---

 יקרעמ !לעניגירָא טסייה סָאד טָא ?גנוניימ ַא טסרעה וד --- ,ןענירב

 .. ! קידריוװ

 םַאדַאמ .ןוז רעד ןופ גנוטכױלַאב יד ןעמוקַאב הנבל יד טָאה טציא

 : טלַארטשעצ ךיז טָאה םינּפ קידכעלייק סקעטָאלמ

 ןבירשעג טָאה עסערּפ יד סָאװ ךָאד טסקנעדעג וד .ָאי .ךַא --

 "עג יז טָאה ,לעניגירָא ןוא קידריווקרעמ ? ?שטנעמדיינש. םעד ןופ

 . ..ןבירש
 "עג רעבָא טָאה ,טנעמעלע ןדמערפ ַאזַא ןופ ,ךיז ןשימנײרַא סָאד
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 ןקידעכָאק ןיא רעסַאװ לפעל ַא יװ ,טנעמַארעּפמעט סנירב ףיוא טקריוװ
 : ליֹוא

 יד יװ טלַא זיא'ס !גָאז ךיא סָאװ סָאד --- לעניגירָא טינ רָאג ---
 --- ןבירשעג ליפיוו ,טגָאזעג טַאהעג ןיוש טָאה ןעמ ליפיוו רָאנ ,טלעוו
 יד ןיא ןגײלנײרַא ןוא ןעייקעצ .תיב-ףלַא ןופ ןבױהנָא לָאמעלַא ןעמ זומ
 ןשטנעמ טימ ןרעװדַאטעג ומ סע טרפב ..!טסערעד סָאד ,רעליימ
 ,..ןטייווצ םעד ןענרעלַאב ןליוו ןוא טסיירד ױזַא ןענייז סָאװ

 סָאד ןריולרַאפ ,לָאמ ןייא ףיוא עדייב ,סקעטָאלמ יד ןבָאה רעטציא
 סעװָאטַאק ףיוא טינ ןבָאה ייז .רעמינּפ עטעשַאּפעגסױא ערעייז ןופ טכיל
 לָאז *ערטילַאּפ, רעד ןוֿפ סוקיטירק רענעדַאלעגנייא רעד ,ןגָארקעג ארומ
 ןירב רענעדַאלעגנייא טינ רעד סָאװ ,דייר יד ןופ ןקידיײלַאב טינ ךיז
 -רַאפ רעד זַא ,ןעמ טָאה טניימעג ...מה .טגָאזעגנײרַא םיא ןיא טָאה
 ,טיוא רָאג ךיז טזָאל , .,טנװָא םעד ןעניישרַאפ טעװ טסַאג רעטקיטעּפש
 עצנַאג סָאד ?ןבירשַאב, ןעז ֹוצ ןעגנונעפָאה עלַא עילַאק טכַאמ רע זַא
 ! טסייו רעװ ןוא .טסעג עטמירַאב רעקינייװ-רעמ עלַא .,לשעמרעק
 טנָאמרעד ךיוא ןעגנונעכייצ טימ םָאבלַא סקעטָאלמ דערפלַא טלָאװ רשפא
 טימ ,ימ ליפוזַא טימ ןרָאװעג-טיײרגעגוצ זיא ץלַא סָאד ...ןרָאװעג
 ןגָאז ךָאד ןעמ געמ ןיילַא ךיז ןיימיכ .תופינח טימ ןוא ןעגנורעדינרעד
 ...לָאמַאטימ ןוא .תמא םעד

 ,טסַאג ַא יז טָאה ,עיצַאוטיס רעכעלנייּפ ַאזַא ןופ ,טעװעטַארעגסױרַא
 ףיוא .ןיקסנָארבַאג טימ ןירב יו ,טקיטעּפשרַאפ רעמ ךָאנ טָאה סָאװ
 רעקינייװ טינ ןעגנונעפָאה טגיילעג ,בגַא ,ןבָאה סקעטָאלמ יד ןכלעוו
 רעייז ןעלדנַאהניײא רעטעּפש-רעירפ טעװ רע זַא ,"עסערּפא רעד ףיוא יו
 ,..זייוורעטעלב ןפיוקרַאפ םיא טעװ ןוא םָאבלַא

 -ָאמ ַא טימ שטנעמ רעסַאלב רעקיסקואוויךיוה ַא סָאד זיא ןעוועג
 טימ ןוא ידנעד םענערָאפעגּפָא ןַא ןופ טכיזעג ַא טימ ,גיוא ןיא לקָאנ
 -עגנָא זיא רע .טנַאה רעטקישטנעהַאב רעד ןיא טוה רעדניליצ-בלַאה ַא
 ןטימ ןוא *ערטילַאּפ , רעד ןופ סוקיטירק ןטימ לדערעג םעד ףיוא ןעגנַאג
 סנעמעלַא רעביא ,סנטייוורעד ןופ ךָאנ ןוא ,ןטימניא רעלָאמ ןטגערעגפיוא
 :ןירב דוד טימ ךיז טסירגַאב ,ּפעק

 ...ָאד ךייא ןעניפעג וצ טנכערעג טינ (*!רטעמ רעש .ָא --
 . ! טָא ןוא

 -- רעטציא .ןטכיולעגפיוא רעדיוו ןבָאה םיתב-ילעב עטלמוטעצ יד
 ןעמוקַאב טָאה ,הנבל יד יו --- רע ןוא ; ןוז יד יוװ --- קעטָאלמ םַאדַאמ
 ָאד טָאה גנודנעוו רעדנַא ץנַאג ַא . ...ריא ןופ טכיל סָאד םינּפ ןייז ףיוא

 | רעטסיימ רעּביל ('
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 ןטימ טסַאג םענעטעבעג:טינ ןופ ךיז ןעלטרעוועצ סָאד ןעמוקַאב גנולצולּפ
 סקעטָאלמ יד ךיז ןבָאה ױזַא קידנטכיול ...עסערּפ רעד ןופ רעייטשרָאפ

 עכלעוו ,טסעג עקיטכיוו ייווצ יד רַאפ טרָא םעד ןטָארטעגּפָא ,טקורעגּפָא
 -.טסנוק םעד ןָאק סע עכלעוו ןופ ,טייהרעטכירעגמוא ָאד ךיז ןפערט
 ...הבוט ַא ןעמוקסיורַא ,לרעמַאק ןרעטצניפ ןיא ,םָאבלַא
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 .טניירפ ןטימ זָאנ עטרעדוּפעגנָא סנעּפול .ַאוסנַארפ ןעזרעד

 .טצנַאטעצ ץרַאה סגנירב ךיז טָאה ,גיױא ןייא ןיא לקָאנָאמ ןכעל

 ןקיניזירפ ןטימ טירפרעד ױזַא ךיז טָאה רע לייו רַאפרעד טינ

 רָאנ ,טנוויל ןטצעל ןייז ןופ רעפיוק ןטוג ןטימ ןוא ןַאמ-עבעל

 טימ גנַאהנעמַאװצ ַא ןפורעגסױרַא םיא ייב טָאה םינּפ סנעּפול לייוו
 זדלַאה לקזיב ןגָאלשעג ןענירב טָאה ץרַאה סָאד .טלַאטשעג סשנַאלָאס
 -לעדָאמ רעביל ןייז ןופ טָאה רע סָאװ ,טרעדנואוועג ןײלַא ךיז טָאה רע ןוא

 ,טנװָא ןיא ףיט --- רעטציא זיב טכַאנרַאפ ןצנַאג םעד טכַארטעג טינ יורפ

 רעד ןיא דיילק סַאינָאס טרירַאב ןבָאה רעגניפ עכעלדניפמע ענייז טניז
 רענעזעװעג ןייז טימ ךיז ןטעבוצרעביא ךָאנרעד ןפיול סָאד .רעטצניפ

 ,ןיקסנָארבַאג טימ ןריּפָאזָאליפ ןוא ןעקנירט סָאד ,לַאפנײרַא ןייז ,יורפ

 רעטרָאּפער ןפיוא ךיז ןסױטשנָא סָאד ןוא רעהַא ןטעבעגמוא ןעמוק סָאד

 רעכלעוו ,םולח רעזייב ַא יו ןעזעגסיוא רעטציא םיא טָאה ץלַא סָאד ---

 "פיוא םיא טָאה ןעמוקנָא סנעּפול .גנַאל רעייז ,גנַאל ןיוש ךיז טיצ

 יו ,ענעסָאגעגנַא-שירפ ַא ,ענענָאטעגסױא ןַא ,שנַאלָאס ןוא .טקעוװעג

 רעד ןיא טצנַאלגעגפיוא םיא טָאה ,ןביורטנייוו עצרַאװש לגנעה קיטייצ ַא
 -עג ךיוא רעהַא יז זיא ? יז זיא ואוו .טייקכעלקריוו רעטכַאוװעגפיוא
 ..? טניירפ ריא טימ ןעמוק

 -עג קידרעביפ ןירב ךיז טָאה ,ןגעקַא טנַאה יד ןענעּפול קידנגָארט

 ןייז ןיא ןרילָארטנַאק טנָאקעג ךיז רע טָאה ךַאװש ױזַא ,ןקוקמורַא ןעמונ

 ,גנוגערפיוא רעכעלצולּפ

 .ןָאטעג לסיירט ַא ןוא טנַאה ןייז ןעמונעגנָא ךעלטניירפ טָאה ןעּפול

 -"ץעגרע רָאנ ,םיא וצ טינ טדנעוועג ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא קוק סנירב רעבָא

 ,טייז רעד ןָא ואוו

 טינ טָאה יז .ןעמוקעג טינ רימ טימ זיא ,רטעמ רעש ,שנַאלָאס ---

 ... ןייג טלָאװעג
 ,טרזחעגרעביא שיטַאמָאטױא ןירב טָאה --- ..? טלָאװעג טינ ---

 . .? סָאװרַאפ ---
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 רעטנוא לרעייפ ןקידעכַאל םעד טּפַאכרעד רע טָאה ָאד טשרע
 ןייז זַא ךיז טּפַאכעג ,טלמוטעצ לסיב ַא ךיז טָאה ןוא ,לקָאנָאמ סנעּפול
 -ןיירַא רעשירעכַאלּפָא ךָאנ םיא טָאה ןעּפול .טינ ןיז ןייק טָאה ןגערפ
 פ :ןײרַא ןגיוא יד ןיא לקָאנָאמ ןטימ טעשטשילבעג

 ,רעטסיימ רעביל ,ריא זַא טסואוועג טינ יז טָאה ךעלנײשרַאװ ---
 --- סנטייווצ ןוא .טסואוועג טינ ךיוא בָאה ךיא ...ןייז ָאד טעוװ

 םיא טָאה ,עגַארפ רעטייווצ רעד ףיוא םיא ןרעפטנע וצ טָאטשנָא
 ;לקניוו ןלעקנוט ַא ןיא טריפעגקעװַא ןוא םערָא ןרַאפ ןעמונעגנָא ןעּפול
 סקעטָאלמ יד טענַאװ ןופ ,וָאקלַא ןבעל לקניוו ןלעקנוט םענעי ןיא עקַאט
 יו ױזַא ,ןרעייז םָאבלַא םענעדנובעג-רעווש םעד סױרַא עבטב ןּפעלש
 ןענייז יז ןעוו ...ןכַאמ וצ קידעבעל טּפָאה ןעמ סָאװ ,רגּפ ַא טּפעלש ןעמ
 םענייז לקָאנָאמ םעד ןלַאפסױרַא ןזָאלעג ןעּפול טָאה ,ןײלַא ןבילבעג ָאד
 ;טרזחעגרעביא לופסינמייהעג ןוא ,ךַאז עקירעביא ץנַאג ַא יװ גיוא ןופ

 , ..סנטייווצ ןוא ---
 ? טנוזעג זיא יז --- .ןקָארשרעד ןירב ךיז טָאה --- ? זיא סָאװ ---

 ? טריסַאּפ טינרָאג ריא טימ טָאה סע
 ,ענעצס ַא טכַאמעג רימ טָאה יז סָאװ םעד רעסיוא ? טריסַאּפ --- |
 :ןגערפ טלָאװעג ךיי א ייב ךיא בָאה סָאד ,..טריסַאּפ טינרָאג טָאה
 ? טקידײלַאב טינ יז ריא טָאה ? טריסַאּפ טָאה סָאװ

 -ײֵלַּפ יד טימ ןביוהעג ןירב טָאה ..1 טקידײלַאב 1 ךיא --
 ...ןענָאמרעד טינ ךימ ןָאק ךיא

 ןעוועג זיא ןדמערפ ַא ןופ רעטבילעג רעד טָא וצ עגונב ןסיוועג ןייז
 רע טָאה לּפמעל-רושזַאבַא ןשינַאּפַאי ַא ןופ ןייש ןכעלטיור םייב .ןייר
 -כָאנ קידרעביפ ןגעווטסעדנופ ןוא ,ןגיוא יד ןיא ןענעּפול טקוקעגנײרַא
 עציװַאסַארק עסיײװי-ץרַאװש ענזירּפַאק יד טָאה רע סָאװ טימ ,טכַארטעג
 -ַאב ,םיא ייב ןריזָאּפ ןופ געט עלַא יד ,יז טָאה רע ,ןקידײלַאב טנַאקעג
 ,טניירפ ַא ןופ עטבילעג ַא יװ רָאנ ,לדיײמ-לעדָאמ ַא יװ טינ ,טלדנַאה
 סָאװ ,רַארָאנָאה ןטשרע םעד .ןרָאװעג טױרטרַאפנָא םיא זיא עכלעוו
 ,,,טלײטעצ ריא טימ ךיז רע טָאה ,בָאגפיױא סלַא ןעמוקַאב טָאה רע

 ,לוק ןפיוא טגיילרעביא ךיז רע טָאה --- ...ןָא ךימ סיוטש ךיא ---
 -טימ ...עילעטַא ןופ ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ סעּפע זיא שנַאלָאס --
 .ןליפַא *גָאט ןטוג ַא; ןָא ...לָאמַא

 -טנגייא --- .טכַאלעגפיוא ןעּפול טָאה --- ! אה-אה ,ןדנואוושרַאֿפ ---
 ,רטעמ רעש ,ריא ןעוו ,טלָאמעד ןעמוקעגרָאפ ןדניװשרַאפ ריא זיא ךעל
 ,ןפָאלשעגנייא טרַאה ריא טנעז ,טלייצרעד יז יוװ ... ןפָאלשעגנייא טנעז
 ...וליפַא טקנַאדַאב טינ .דליב סָאד טקידנערַאפ טָאה ריא יװ ךיג ױזַא
 ..!לחומ טינ ןכַאז עכלעזַא ןענייז ןעיורפ

 .סעצ
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 ןירב טָאה -- .ױןעקנַאדַאב םינימ יײלרעלַא ןַארַאפ ןענייז סע ---

 "ןעקנַאדַאב,/ בױא -- .ןָאט ןקידװעליּפש סנעפול ןכַאמכָאנ ןעמונעג

 ךיא בָאה ,עביל ןיא ךיז ןרעלקרעד ןוא ינק יד ףיוא ךיז ןלעטש :טסייה

 .  *ייןָאטעג טינ ךעלקריוו סָאד

 לקָאנָאמ ןייז טצעזעגנײרַא קירוצ ןעּפול ךיז טָאה --- ,טייוו ױזַא ---

 ןצנַאגניא רעבָא .ןעוועג-קיטיונ טינ זיא ןייג וצ טייוו ױזַא --- ,גיוא ןיא

 ךייא זיא דליב סָאד טרפב ! ןיינ ....לעדָאמ עקידעבעל סָאד ןרירָאנגיא

 עילַאק טינ טנווייל סָאד טָאה ריא ביוא :ןגָאז ליוו ךיא .ןעגנולעג ױזַא

 סע יװ ןריסַאּפ טינ ױזַא לָאז ...ךייא ייב ךוזַאב ןיימ ךָאנ טכַאמעג

 י ... טריסַאּפ

 ...טרעקרַאפ .טינ זַא --- ףָאה ךיא ---

 טײקטעקַאנ ריא טָאה ריא טגָאז יז .ױזַא ךיוא טניימ שנַאלָאס ---

 יד טקרַאטשרַאפ טָאה סָאד זַא .זַאג יװ טכייל ,לּפענ-טכַאנ ַא ןבעגעגוצ

 ...גנודליבנייא ןוא רוטַאנ ןופ גנַאהנעמַאזוצ םעד ,טײקבעלריטַאנ

 .טצַאשעגּפָא קיטכיר סָאד טָאה יז ---

 גנוניימ ַא ךָאנ יז טָאה לדײמ-לעדָאמ רעסיוא ? ַא ,ריא טעז ---

 ןיא רימ ייב דליב סָאד ןבָאה וצ טנַאּפשעג ןיוש ןיב ךיא ...ךיוא

 ,טעניבַאק

 ...גנולעטשסיוא ןַא וצ סָאד טרעהעג טעניבַאק ןרַאפ רעירפ ---

 טעוװ ריא רָאנ ןעוו ןעניד וצ טיירג ךייא טייטש טנווייל רעייא ---

 ןייא ךיז ףיוא ןגָארט רָאנ זומ רע .טליוװ ריא קעווצ ןכלעוו רַאפ ןוא ןלעוו

 ,שנַאלָאס לעזַאומעדַאמ וצ ןוא ,.."טפיוקרַאפ, --- טפירשפיוא עניילק

 רָאּפ ַא .רעטרעוו רָאּפ ַא ןביירש טפרַאדעג לייוורעד ריא טלָאװ ,ריא טעז

 ...רעטרעוו עטוג

 -ילּפמָאק ַא ריא ןקיש וצ רימ טַאר ריא זַא לָאמ ןטייווצ םוצ ןיוש ---

 .יי"רעטרעוו עטוג; -- טציא ;ןעמולב -- לָאמ ןטשרע םוצ .טנעמ

 ...גולק ױזַא ךָאד זיא יז ? סָאד יז ףרַאד סָאװ וצ

 ףיוא ץלַא ןעמענ ,רענעמ ,רימ ! רעבייוו יד ,ייז ןענייז ױזַא טָא ---

 .ץרַאה ןטימ ןוא ןרעיוא יד טימ --- ןעיורפ ;ןגיוא יד טימ ןוא ּפָאק ןטימ

 ןֶא קידנעטׂש סָאד ןטָאב ןטייקסואימ ..!ץרַאה סָאװ ,ךַא ---

 יז ןבָאה הרוחס ערעסעב ןייק .ץרַאה רעייז טימ םוטעמוא ךיז ןּפוטש

 ! ךיירטסייג ןוא ןייש ױזַא ! זיא יז יװ ןייש ױזַא !שנַאלָאס רעבָא .טינ

 טימ ןדייר וצ ןָא ןײלַא רָאג ךָאד טביוה ריא !ןירב רטעמ ,ָא --

 -טנעמַארעּפמעט ױזַא ןוא . . .רימ סָאד ןגָאז וצ טָאטשנָא רָאנ .. .ץרַאה

 ...ןיײלַא ריא ,ןגָאז טפרַאדעג ר י א ,רשפא ,סָאד ריא טלָאװ ,לופ

 ןקידנשרָאפ ַא טימ לקָאנָאמ ןיא טקוקעגנײרַא םיא טָאה ןירב דיוד
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 טָאה רושזַאבַא ןשינַאּפַאי ןטרילָאק ןופ גנוטכולַאב עגרַאק יד .קילב

 -עג טינ טָאה ןיוב ןוא .ןכירטש-טכיזעג סנעּפול ןעמואוושעצ טכַאמעג
 םוצ -- קזוח טכַאמ רע יצ ,טסנרע סָאד טניימ רענעי יצ :טסואוו
 עטייווצ סָאד ןוא ,עילעטַא ןייז ןיא --- לָאמ עטשרע סָאד ,לָאמ ןטייווצ

 ,זיוצנַארפ ַא ןופ (*"ירעזָאק , טרָאס ַאזַא ,ןירב ,רע טרעה ,ָאד --- לָאמ

 -עג ןייז טױרטרַאפ ךעלטניירפ ױזַא רעירפ םיא טָאה רעכלעוו
 זיא סע .ךיױא -- עטבילעג סלַא -- טציא ןוא ,לעדָאמ סלַא עטביל

 עטסרעווש סָאד ןָאק ןעמ יוװ ,קידריווקרעמ ץנַאג ןעמוקעגסיוא ןענירב
 רעטבילעג ןייק .סרַאפ ַא ןכַאמ טפַאשנדיײל ַא ןופ ;טכיײיל ױזַא ןכַאמ
 טָאה .ןָאט טנָאקעג טינ סָאד טלָאװ טלעוו רעד ןיא קלָאפ רעדנַא ןַא ןופ

 | :עגַארפ עדארג ַא םיא טלעטשעג ןוא עלעגר ַא טכַארטעג רע

 -יא ןעוװעג טינ ץנעדנָאּפסערָאק ַאזַא ףיוא טלָאװ ריא ןוא --

 ? קיטכיזרעפ

 -עגּפָא קידָארג ױזַא טקנוּפ ןעּפול טָאה -- ..? ָאי זַא ןוא --

 ןָאק ,ךעלטנגייא ,סָאװ :סָאד טָאה טײטַאב .עגַארפ ַא טימ טרעפטנע

 ? ןפלעה רימ סָאד
 סָאד .ןגעלָאק עניימ ןופ ןעיורפ ןוא תולכ יד טינ רירַאב ךיא --

 ןיימ טימ ןוא .ַאזַא ליפעג רעזעיגילער ַא טעמכ .ץעזעג ַא רימ ייב זיא

 קירעגנוה יו ,טיורב ןייק טינ עבנג ךיא .ןָאט וצ ךיוא סָאד טָאה ץלָאטש
 ...ןייז טינ לָאז ךיא

 ךָאנ טָאה רע .ןדנואוושרַאפ זיא עלעכיימש קיטיידייװצ סנעּפול

 ;לקָאנָאמ ןייז ןופ ץנַאלג םעד ןגיוא סנירב ןיא ןכָאטשעגנײרַא רעפרַאש
 ליוו ,ּפיצנירּפ ַאזַא ,..ןביול וצ רעייז ןוא רעייז זיא סָאד ---

 ,ןגָאז ךיא

 :ןבעגעגוצ ןוא טכַארטעגכָאנ עלייוו ַא טָאה רע

 עכעלרעניא ןַא סָאװ עבלעז סָאד ךעלטנגייא זיא טנַאלַאט --
 ,לָאב'דלָאג רעיינ'קיבייא ןַא .טייקנייר עפיט ַא .לַארָאמ ענעריובעג
 ליפיוו ,וצ טינ ןעייטש ץומש ןוא רוװַאשז ןכלעוו וצ ,טַאלג ןוא טרילוּפ

 ...םזיניצ טימ ןצירּפש טינ םיא ףיוא לָאז ןעמ

 ,ןןוא רעטרעװ טכוזעג ,טכַארטעג עקניליײוו ַא רעדיו טָאה רע
 : ןענופעג ,קיטנָאק

 ךיא .טינ יאדװַא --- יורפ ןיימ ;הלכ ןיימ טינ זיא שנַאלָאס ---
 רכז רעד ןעוו ,טייצ רעקידנזיורב רענעי ןופ קעװַא גנַאל ןיוש ןיב ןײלַא
 ןדעי טימ ךיז ןגָאלש וצ ,ןרָאּפש ןוא לבָאנש טימ ,טיירג לָאמעלַא טייטש

 -- ןעוװעג גנוי ןיב ךיא ןעוו ! קידריווקרעמ זיא סע . ..ןָאה ןטייווצ

 .וורעדייר (*
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 ךיז טּפַאכ סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעדעי .קיניײװ ןעוועג טלעוו יד רימ זיא

 טלזגַאב .ןבילבעג קידלוש סעּפע רימ זיא ,רעטבילעג ןייז טימ םורַא

 ױזַא ,ןעעלַא עלעקנוט ןיא םורַא ךיא ריצַאּפש טציא ...ךימ רע טָאה

 רצ האנה קרַאטש בָאה ךיא ןוא ,ךעלגעמ רָאנ יו ןדײשַאב ןוא ליטש

 ..י ךיז טביל טנגוי יד יװ ,ךיז טשוק טנגוי יד יװ ךיז ןרעהוצ

 זַא ,גנוטײדנָא ערָאלק ץנַאג ַא ןעוועג ןענירב רַאפ ןיוש זיא סָאד |

 סָאוורַא פ ןעװעג רָאנ םיא זיא רָאלק טינ ...יירפ זיא געוו רעד

 -ביל םיורג ןופ סָאד רע טוט ? ןשינערעהוצנָא עכלעזַא םיא טיג ןעּפול

 / ןופ יצ ,ןטפַאשנדיײל עדליװיבלַאה עריא וצ ןוא ןשנַאלָאס וצ טּפַאש

 סָאד זיא ..1 יז ןָאק ןַאמ רעטבעלענּפָא ןַא רָאנ סָאװ ,טייקיטליגכיילג

 ךָאד ןַארַאפ !קַאמשעג רעטריניפַאר רעדָא ,טכוזרעפייא עטריפָארטַא

 ןלָאז ןעירפ ערעייז זַא טלָאװעג ןטלָאװ סָאװ ןטַארענעגעד עכלעזַא

 -טכעלשעג"רעדנוזַאב ץנַאג ַא ייז רַאפ טָאה סָאד .ערעדנַא טימ ןרעקרַאפ

 ..?ןעּפול טרעהעג סעירָאגעטַאק יד טָא ןופ רעכלעוו וצ ,ץייר ןכעל

 ָאזַא טליפרעד ןירב טָאה עילעטַא ןיא ךוזַאב ןטשרע ןייז תעשב ןיוש

 טלָאװעג טינ רעדָא ,ןענַאטשרַאפ טינ סָאד טָאה רע רָאנ ,גנוטײדנָא

 ןיא טייקנקורט רעסיוועג ַא קילדעװ ןוא .ָאי --- טציא . ,,ןייטשרַאפ

 ןיא טייקכעלפעה רערעטיב ןופ לשטיינק ןסיוועג ַא טיול ,טכיזעג סנעּפול

 .טנעקרעד רע זַא ,טכַאדעג ןענירב טציא ךיז טָאה ,ןעלקניוו-ליומ סמענעי

 זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע .טײקיצרַאהטיײרב ַאזַא ןופ הביס עתמא יד

 לעטָאה ןבעל עּפַאק ןיא ,שנַאלָאס לעזַאומעדַאמ ןפערט ןטשרע םייב ןיוש

 רעילַאװַאק רענערָאפעגּפָא ריא םיא ףיוא טָאה טלָאמעד ןיוש זַא ,ליוו-עד

 ...ןטבילעג ַא ןופ יװ ,טסיטַאטס ַא ןופ רעמ קורדנייא םעד טכַאמעג

 -ָאנס ןטסוּפ בילוצ רעמ --- טייהנייש ַאזַא ןפַאשרַאפ ךיז טָאה סָאװ ןַאמ ַא

 .ןרעגַאב עקיטסיײג ןוא עשיזיפ בילוצ יװ ,ײרעמירַאב ,םזיב

 ןטימ יװ טקניטסניא ןטימ רעמ ,גנוגייצרעביא עכעלצולּפ ַאזַא

 ,ּפָאק ןיא טולב עצנַאג סָאד ןָאטעג-ףרָאװ ַא ןענירב טָאה ,לכש ןדָארג

 םיא ןיא ךיז טָאה ליבצנַאמ רעטקידײלַאב ןוא רעטרעגנוהעגסיוא רעד

 ליבצנַאמ רעד טָא זַא גנַאל םישדח ןוא םישדח ןיוש .ןביוהרעד קידסעכ

 -מַאלפעגפיוא רעד ןיא .. . טקירעדינרעד ןוא טעדווירקעג םיא ןיא טרעוו

 סמערָא עלעקנוט סשנַאלָאס ןעזרעד לָאמַאטימ רע טָאה גנולעטשרָאפ רעט

 םיא וצ ךיז ייז ןעיצ תעדה-ץע ןופ ןגייווצ עכעלרעדנואוו יו .סעציײלּפ ןוא

 יד טימ ,טנַאה רעדעי ןיא ןוא ,סױרַא שזַאסרָאק ןקיצנַאלג ןעועזָאר ןופ

 ױזַא ,טסורב"רךעױרפ ַא -- טכורפ שיטָאזקע ןַא ,לגענ עטריקַאל-טיור
5 

 רע טָאה ױזַא יו .יז טגָאמרַאפ ןײלַא שנַאלָאס יו לקנוט ןוא קיטּפַאז
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 ? רעדנואוו עקידעבעל עכלעזַא וצ קיטליגכײלג ױזַא ןייז טנָאקעג סָאד
 ,לזעלג-ןגיוא ןטנַאגעלע ןייז ןיא ,ךיז טכַאד ,טָאה ןעּפול ַאוסנַארפ

 עלעסיב ַא טיא טָאה רע םערָאװ ,טקנעד ןירב סָאװ ,סָאד טלגיּפשעגּפָא
 ,גנורירַאב ַא --- ,םערָא םייב ןעמונעגנָא ,ךייוו רעייז םגה ,רַאילימַאפ
 ...ערקירּפ ןעוועג טנעמָאמ ןקיזָאד םעד ןיא ןענירב זיא סָאװ

 טינ ןיב ךיא ,לַארָאמ ףיוא לַארָאמ טימ ןרעפטנע ךייא לעוו ךיא ---
 טינ םענייק ןזָאל ןוא טינ ןײלַא ןסע ,ייה ףיוא ןגיל סָאװ טניה ענעי ןופ
 .ןפלָאהעג טינ ךיוא סָאד טלָאװ -- ןָאטעג סָאד טלָאװ ךיא ןעוו ןוא .וצ
 .קיאעפ ןיא שנַאלָאס סָאװ ףױא טיִג טסייװ ריא ..!רימ טביולג
 ? טלייצרעד ךייא יז טָאה קיניטרַאמ ףיוא ךורבסיואזןַאקלואוו םעד ןגעוו

 .ןעמוקעגמוא ןענייז ןרעטלע עריא ױזַא יו ...לסיב ַא ,ָאי --
 טָאה סָאװ ,עלעּפ-טנַאמ גרַאב-רעייפ םענופ רעסעב טינ זיא יז --

 רָאנ .ןעמַאזוצ רעטומ ןוא רעטָאפ ריא טימ ,זױה סנטַאט ריא טנערברַאפ
 ...ןזירּפַאק עטיירדעצ .ןבילבעגרעביא ןענייז ךעלשעלפ עטמירקעצ

 ןיא ןיוש טָאה ןעּפול זַא ,טכודעגסיוא ןענירב ךיז סָאה טציא
 ךיג רע טָאה ...גאלשרָאפ ןייז קירוצ טיצ ןוא הטרח ,ןיז ןסיוועג ַא
 -ילַאב טינ ךיז לָאז רענעי ידכ ,ןוא .סנעּפול ןופ םערָא ןייז טײרפַאב
 :רעגניפ עסַאלב יד טימ טנַאה עליק יד םיא טקירדעג ,ןקיד

 סָאד ןוא ..!גנונרָאװ רעכעלטניירפ ַא רַאפ ךייא קנַאד ַא ,ונ ---
 ןלעו ןברַאפ יד ןעוו ,רעטעּפש געט ריפ-יירד ַא ןבָאה ריא טנָאק דליב
 טסירג ןוא (*. ..ןרינרעוו ןענָאק סע לעװ ךיא .ןייז ןקורט ץנַאג ןיוש
 לָאמ ןעצ ךיז קידלושטנַא ךיא ! ןעמָאנ ןיימ ןיא שנַאלָאס לעזַאומעדאמ
 ...ןעוועג ךיא ןיב דימ-טיוט ,טײקשירעילַאװַאק-טינ ןיימ רַאפ

 ןייז ןופ ,רעטרעוו סנירב ןופ ןרָאװעג רענעקורט ךָאנ זיא ןעּפול
 ןכעלצולּפ סנירב ןופ טשױטנַא ןעוועג טלָאװ רע יװ סעּפע ,ןקירד-טנַאה
 -ךעירפ ןייז טרזחעגרעביא רָאנ רע טָאה קידרעבַאלש .ןָאט םעד ןטייב
 | :הצע עקידוװעליּפש ,ענעבעגעג

 ,. .ןײלַא סָאד ריא ןגָאז וצ ,רטעמ רעש ,ןָאטעג סוג טלָאװ ריא ---
 ןירב רָאנ ,ןײגקעװַא טלָאװעג ןוא ןבעגעג"גיונ ַא ליק ךיז טָאה רע

 ; ןטלַאהרַאֿפ ךָאנ םיא טָאה
 ? ןביולג טינ יז טעװ ךייא ןוא ---
 ,..טינרָאג יז טביולג רימ .ןייג ---
 ,ןגיבעגנייא לסיב ַא ייברעד ךיז טָאה ןקור רעכיילג סנעּפול

 ,ןגָארקעג-תונמחר ענדָאמ סעּפע םיא ףױא טָאה ןירב .ןרָאװעג עלוטוס
 ,סָאװ רַאפ טסואוועג טינ ןיילַא

 ,קַאל ןקיטביזכרוד טימ ןקעדַאב (*
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 טָאה -- ...ןליפ רעסעב ךיז ןוא ןרעוו-רעיירפ לעװ ךיא ןעוו ---

 טציא בעל ןיילַא ךיא זַא רשפא טסייוו ריא --- .ןעלמרומ ןעמונעג רע

 .יי סנייה דָארג ןוא . ...ןבעל ןיימ ןיא טנעמָאמ ןרעווש ַא רעביא

 ףױא קידנקוק-טינ ,ןעּפפל טָאה -- ..!סייוו ךיא ,סייוו ךיא ---

 אקװד רשפא רעבָא -- .רעדניליצ-יברעד ןבלַאה ןייז טעלגעג ,םיא

 ...רַאפרעד

 .ָאד זיא רע . . . ךיוא יקסנָארבַאג טניירפ ןיימ טגָאז ױזַא .,,מה --

 ךיא טלָאװ לָאמ שרעדנַא ןַא .ןײגקעװַא זומ ךיא סָאװ דָאש ַא ---

 .י. טנעקַאב ןרעג םיא טימ ךיז

 ןעמ ומ ,רענייא ןיא טשױטנַא זיא ןעמ זַא ,. . טגָאז רע ---

 .קנַאדעג רעבלעז רעד .רעטייווצ ַא ןיא ןבילרַאפ ךיילג ךיז

 .שטנעמ רעגולק ַא ---

 ... ןכַאמ ךָאנ ךיז ןָאק סע ---

 .טעּפשיוצ ןרעוו ןָאק סע --

 ? טעּפשיוצ סָאװרַאפ ---

 ! רטעמ רעש ,טכַאנ עטוג ַא .. .ןגָאז טינ רעטציא ךייא ךיא ןָאק סָאד

 -עטכױלַאב-ךעלטיור םעד ןיא ןײלַא רענייא ןייטש ןבילבעג זיא ןירב

 "ייוורעד עכלעוו ,רוגיפ עכעלקנערק סנעּפול טקוקעגכָאנ ןוא לקניוו םענ

 םוצ ,טסעג עקידנעייטש ןוא עקידנציז יד ךרוד ,םיא ןופ ךיז טרעט

 ,גנַאגסיוא

 רע זיא סעּפע; .טכַארטעגכָאנ רע טָאה 72 םיא טימ זיא סָאװ;

 ןעװ ,אשמ ַא ןפרַאװּפָארַא טלָאװעג ךיז ןופ טלָאװ .דימ-טיוט טנייה

 .ָאטינ ןענייז םינלעב רָאנ .עציילפ ַא טלעטשעגרעטנוא טלָאװ רעצעמע

 ."טכַאנ ענירגג ןיימ יװ ,טכַאנ יד יװ ...יװ יז זיא ןייש שטָאב

 ,סיוא סָאד טעז ןײגקעװַא ןוא ןעמוק ןייז קילדעװ ! רָאּפ עקידריווקרעמ ַא

 רָאג רע לָאז ןײלַא ....ךימ ןכוז טקישעג םיא טלָאװ ,שנַאלָאס ,יז יו

 ז ָאד ןיב ךיא זא פָארטעג רע טָאה ױזַא יו רעבָא ..+ ןעמוק טינ קירוצ

 טכַארבעג םיא טָאה קינוװָאבויל ןטגָאיעג ַא ןופ ,רשפא ,גנולפייווצרַאפ יד

 "...רעהַא

 קילעפוצ טינ רעהַא טָאה ןעּפול זַא ,קנַאדעג רעד טָא דָארג רעבָא

 "רַאפ סנירב ןיא טָאה ,חילש ַא ןעוועג רָאנ זיא רע זַא ,טעשזדנָאלברֲאפ

 סמערָא עלעקנוט סשנַאלָאס ,ןליוורעדיוװ ַא טקעוװעגפיוא לעז רעטכַאמש

 יד ןשיװצ ןטכורפ-טסורב עקידעבעל יד טימ ,לגענ עטריקַאליטיור יד טימ

 טינ זיא רעסעב ,ןיינ .ןרָאװעג טקלעוװרַאפ רעדיוו סעּפע ןענייז רעגניפ
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 ...טינ רעסעב .סקעלּפמָאק ַאזַא ןיא ,ּפָאק ןקנַארק ךיוא:-ױזַא ןטימ ,ןכירק
 -ניא ןוא ןָאטעג ףור ַא טנעָאנ רָאג רעצעמע טָאה --- ! ָאללַאה ---

 "ריפ ַא ךיז טָאה ןירב .טייקשירעמיורט ןייז ןופ םיא טקעוװעגפיוא ןצנַאג
 ,סבעװניּפש רעביא יוװ ,םיִנּפ ןרעביא עינָאלד רעצנַאג רעד טימ ןָאסעג
 | ...ןפורעג םיא סָאד טָאה יקסנָארבַאג לעשימ

 לטיּפַאק רעטּפלעווצ

 שטאפ רעד

4 

 ,סױרַא למירד ןופ יוװ ,ןוא .רעטלַא רעד םיא סָאד טָאה ןפורעג ,ָאי
 ,לקניוו ןלעקנוט-בלַאה ןופ ןעמוקעגסױרַא ןירב םיא וצ זיא ױזַא

 ןטָארטעגוצ רענעי זיא -- ? טלָאװעג ריד ןופ רע טָאה סָאװ --
 םיא טלָאװ רעצעמע יו סעּפע ןוא ,ןגיוא עטרעליוקעגסיוא ענייז טימ
 ןָאט ַאזַא טימ --- טניירפ ןגנוי ןייז ןרילָארטנָאק וצ טקיטכעמלופַאב
 ,ןבעגעג-גערפ ַא סָאד רע טָאה

 טוואורפעג ךיז טָאה רע ןוא ,ןרָאװעג ןלעפעג טינ ןענירב זיא סָאד
 :ןכַאמקעװַא

 עיסָאמ זַא ןיוש ךָאד טסייוו ...ןכַאז עלענַאיסעפָארּפ .טשינרָאג ---
 ...טנווייל ןטצעל ןיימ טפױקעגּפָא רימ ייב טָאה ןעפול

 :טליטשעג טינ ,רעבָא ,סָאד טָאה טייקירעגיינ סיקסנָארבַאג
 ַאזַא סָאװ בילוצ טנייה ...טפױקעגּפָא ןיוש ךָאד רע טָאה ,ונ --

 ? סעומש רעגנַאל

 :טערומכעגנָא ךיז טָאה ןירב
 ? ןריולרַאפ ָאד ךיא בָאה סָאװ ---
 -עצ רעייז סעּפע זיא יקסנָארבַאג זַא ,טנעקרעד רע טָאה ָאד רעבָא

 ןתמא רעד ןיא .קירעגיינ זיא רע זַא ,לעטשנָא ןַא רָאנ טכַאמ ןוא טיירטש
 ךיוא עטַאיּפ רעקניל רעד ןיא ןכערּפשעג עמיטניא סנירב טציא םיא ןגיל
 ,טײקנגָארטעצ ענעגייא ןייז טימרעד ןגרָאברַאפ וצ רָאנ טניימ רע .טיג
 סעּפע ןוא ,לָאמעלַא יװ רעמ טרעליוקעגסיוא ןענייז ןגיוא ענייז םערָאװ
 ,,.םורַא יז ןיא טעשזדנָאלב עלעקנופ קיאורמוא ןַא

 -גערפ ַא ליטש ןירב םיא טָאה -- ? ריד טימ סָאד זיא סָאװ --
 ,ןבעגעג
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 "רַאפ סָאװ ,ץַאר-טעניבַאק ןדעי טימ סָאװ ,סָאד רימ טימ זיא'ס ---

 סרפב .ךיז ןריומַא םיבורק עטייוו וצ טכירק ןוא רעכיב ענייז טזָאל

 ייי טינ יז טעב ןעמ שטָאכ ,הבוט ןייד רָאנ ןליוו סָאװ ,םיבורק עכלעזַא וצ

 עביל יד רָאנ .טינ סָאד זיא לַאפוצ ןייק זַא ,ךיא ןיב רעכיז םערָאװ

 .י.טכַאמעג ױזַא ענטסימוא ןבָאה סקעטָאלמ

 עכלעו ,יד ןענישרעד טשרעקָא זיא ָאד טנוװֶא ןפיוא ,ללכה ---

 .י* ריד -- ַאינָאס ןייד סָאװ ,עבלעז סָאד ןָאטעגּפָא רימ טָאה

 ! ןייז טינ ןָאק סע ?ַאטעי ---

 יװ ,לגיּפש ןיא קוק ַא רָאנ ביג ..!ןיז טינ ןָאק סָאװ רַאפ ---

 ןײלַא . . .ןרָאװעג לָאמַאטימ וטסיב קירעגיינ ױזַא ! ןטכיול ןגיוא ענייד

 ןיא ןכלעװ טימ ,ּפָאט םעד ריד ךיז טסולג סע ןוא ,ךיז טירבעגּפָא

 ... טירבעגּפָא ךיז בָאה

 סעז יװ ? ךיז יז טדיילק יװ ...טנַאסערעטניא ךָאד זיא'ס ---

 ...ןרָאי ליפ ױזַא ךָאנ ? סיוא יז

 רענרעּפוק רעקידובכב רעדעי יו .טרעיישעגסיוא ,טליקענּפָא ---

 .י* רימ וצ ןבעגעג-רעמיש ַא סנטייוורעד ןופ וליפַא ןיוש טָאה רע .ּפָאט

 יקעװַא רָאג רימ ןלעװ רשפא ,ללכה .,ךיז טלכיימשעצ ;ןיימ ךיא

 | ..? ןייג

 ,טרַאװ . .? עילעטַא ןטסוּפ ןיא רימ וצ ? ןיהואוו ? ןײגקעװַא ---

 טַאהעג סקעטָאלמ ענייד ָאד ןבָאה ,וטסניימ ,סָאװ רעבָא ..!טרַאװ

 : | ? ןיז ןיא

 טָאה ַאטעי זַא ,טרעהעג רעירפ סעּפע ןיוש בָאה ךיא ...םולש ---

 .יי ןַאמ ןטייווצ ריא .ןַאמ ריא ןזָאלרַאפ

 יייטניז ,רָאי קיצנַאװצ-וא-ףניפ עצנַאג ? ןרָאי ליפוזַא ךָאנ ---

 .יװ ןעיורפ עכלעזַא ייב ןרָאי עטסשיטירק יד דָארג ןענייז סָאד ---

 סע רעװ ןוא תונותח ענרעבליז טלָאמעד טעװַארּפ סע רעוו .זיא ַאטעי

 רעדניק יד טרפב .טניױלעג טינ ךיז טָאה טייב רעד זַא םורַא ךיז טעז

 יי ןדנובעגיטינ ,רעיירפ ךיז-טליפ ןעמ ןוא ןסקַאװעגרעטנוא ןענייז

 רעד לדייא ןוא טוג יװ ,ןַאמ ןטייווצ םעד ןפרַאװפיוא ןָא ןעמ טביוה

 טפרַאװ ןעמ זיב --- טרָאװ ַא רַאפ טרָאװ ַא , .יןעװעג זיא רעטשרע

 יייסױרַא ןטייװצ םעד רענייא טפרַאװ ןעמ רעדָא .סױרַא ךיז

 -- רעדָא ? רָאפ ױזַא ץלַא סָאד ךיז טסלעטש וד ---

 ןבעלנעמַאזוצ ןיא ךיוא ,גנולעטשרָאפ ןיימ טינ טייג טייוו ױזַא ---

  טרפב .ןלומרָאפ עשיטַאמעטַאמ עטסָארּפ ָאד ןענייז בייוו-ןוא-זַאמ ןופ

 וצ טכייל ןיוש זיא --- סערפיצ עסיוועג וצ ריד ןגָארט ןשטנעמ עטוג
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 -ָאה ַא ןיא ַאטעי ןיוש טניואוו טייצ רעסיוועג ַא טניז .ןובשח םעד ןכַאמ
 ?ףימ ןעייג זיא ...לעט

 .ןפָאלעצ קירעגיינ רעדיוו ךיז ןענייז ןגיוא סנירב

 ןופ שטָאכ ...רימ ןייו !יקסנָארבַאג טניירפ רעביל ,ךַא ---

 , . .סגטייוורעד

 יז לעװ'כ ...ןטנעָאנ ןופ וליפַא ? סנטייוורעד ןופ סָאװרַאפ ---
 ,ןלעטשרָאפ ריד

 ! סָאד וט .ָאי ,ָאי --

 יז יו רעטנַאסערעטניא ןענייז ןעיורפ עקידניז עלַא ?וטסעז --

 ךיד יז טלָאװ ,ןפָאלטנַא טינ לָאמַא רימ ןופ טלָאװ ַאטעי ןעוו .עקילייה
 ...טריסערעטניא טינ טציא

 .טכערעג רשפא טסיב --

 ..! ןַאמרעגנוי ,ךַא ,ךַא ! גייט ןיא עקניזָאר יד טגיל ָאד .רעכיז ---
 ..1 טדערעג ריא טימ ןיוש טסָאה ןײלַא ויז ---

 ,ןכוז ךיד ןפָאלעג ...ןוא .רָאנ רעטרעוו רָאּפ ַא ---
 ? ןייגוצקעװַא ידכ ---

 דימ ןוא רעילַאװַאק םעד ןליּפש טסליו וד ביוא רָאנ .סיוועג ---
 --- ןעיײירּפַאב

 . ..יֹוזַא ןַאטעי ןייד ןופ טנייה סעּפע טסדער וד ---

 ? ױזַא יוו ---

 וטסיב לָאמעלַא ,ןגָאז טנָאקעג ךיא טלָאװ ,קיצַאשגנירג ױזַא ---

 ןגעו ךיז ןפורעגּפָא טַאקילעד ױזַא ,ןטלַאהעגקירוצ ױזַא ןעוועג ךָאד
 ...ריא

 ,טגייה ...רעלעפ ןכעלרעּפרעק ַא טימ יו .אמתסמ ךיז טמעשעג ---
 -ועה עטקַאהעגּפָא טימ עדייב ,סעקילַאק ןענייז עדייכ רימ זַא ,רעבָא

 . ..עדניגב רעשירפ ַא טימ --- וד ,עקילַאק רעטלַא ןַא --- ךיא ...ךעלעט
 ...ןעמונעג ךיוא רימ ןבָאה הקשמ לסיב ַא ןוא

 סנירב וצ ףרואוורָאפ טימ ןוא רעטיב טרעהעגנָא ןיוש ךיז טָאה סָאד

 ױזַא ייברעד ןבָאה ןגיוא סיקסנַארבַאג ...טייקירעגיינ רעכעלטנגוי
 ןבעגעג קוק ַא ,טריזיטָאנּפיה יו ,טָאה ןירב זַא ,טצנַאלגעג קידנגירדכרוד
 -טגּפָא טינ ךעלקריוו זיא ייז ןופ ענייא יצ ,טנעה ענעגייא ענייז ףיוא
 טולב סָאד יצ ,ןַאינָאס טימ שינעגעגַאב רעקיטנייה רעד ךָאנ ,טקַאה
 גנולצולּפ ךיז ןבָאה ןפיל סיקסנָארבַאג רָאנ ...ריא ןופ ךָאנ טפירט

 :לכיימש ןרעטכיניטינ ,םענדָאמ ַא ןיא ןגיוצעצ
 + עלעגר ןייא ...טסליװ וד ביוא ,יז זיא טָא ,ַאש ---
 -נעלצנעט ,טייז ַא ןָא ןבעגעג"ייג ַא ייברעד טָאה קַאדושט רעטלַע רעד
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 ןייא טדַאל סָאװ ,ץניוװָארּפ רעד ןופ רעילַאװַאק רעטינעג-טינ ַא יו ,קיד

 ןשיװצ ןופ ,רע טָאה דלַאב ןוא ,ץנַאט םוצ עמַאד עשיטָאטש-סיורג ַא

 רעקיסקואוו לסיב ַא ,יורפ עקידובכב ַא טריפעגסורַא ,טסעג עּפורג ַא

 ,דײלק-ןיטַאס םענעסָאגעגסױא ןצרַאװש ריא ןיא ענטַאטס ַא ,םיא רַאפ

 רענרעבליז ַא טימ ,ּפָאק ןפיוא רָאה עטכידעג ןופ ןיורק רענרעבליז ַא טימ

 "גנערטש ענייש ַא ןבעגעגוצ ריא טָאה סָאװ ,טסורב רעכיוה רעד ףיוא טייק

 ,ןעמעלַא ןגעוו לייטרוא ןַא ןגָארטסױרַא ןָאק סָאװ ,ןירעטכיר ַא ןופ טייק

 ךיוא זיא טייקגנערטש עקיזָאד יד ...ריא רעביא טינ -- רענייק רעבָא

 ןיא ,ןגיױא עצרַאװש ןוא עגנוי רעייז ךָאנ ,עריא ןופ קוק םעד ןיא ןגעלעג

 -מורַא לטנעה ןופ לרעדעל םעד טימ שַאטיטנַאה יד ןטלַאה ןטסעפ ריא

 "קיד עגעסָאלשעג-ךעלטּפַאשנדיײל עריא ןיא ,רעגניפ ןייא םורַא טלקיוװעג

 ויא סָאד זַא ,טדערעג ,ךעלטייד רעבָא ,םוטש טָאה ץלַא סָאד ,ןּפיל עכעל

 זיא ,טכוזרַאפ סָאד טָאה ,ביל ןבעל עכעלרעּפרעק סָאד טָאה סָאװ יורפ ַא

 ,ןגָאז תועד ןייק ןוא ,ןרַאנּפָא טינ ךיז טזָאל ,ןכוזרַאפ וצ רעטייוו טיירג

 .םינ יאדװַא ךיז יז טזָאל ,םינינעיץרַאה עקיזָאד יד ןיא

 ...רעכלעו !רעלָאמ רעד ,ןירב טניירפ ןיימ זיא סָאד טָא ---

 י ךיז טנעקַאב .ןעזָאר ַאטעי זיא סָאד ןוא ,טגָאזעג ןיוש ריד בָאה ךיא

 "רָאפ יד .לטנעה עשיטָאּפסעד עניילק ַא ןבעגעג קירד ַא טָאה ןירב

 , "רָאה רענרעבליז ריא טימ ןבעגעג-לקָאש ַא טכייל רָאנ טָאה עטלעטשעג

 סָאד רעגניפ עריא טימ ןגיוצרַאפ רעפייטש ךָאנ ןוא ּפָאק ןפיוא ןיורק

 "ירעגיינ יד טצַאשעגּפָא ךיילג ,קיטנָאק ,טָאה יז ,שַאט ריא ןופ לדנעמיר

 ריא וצ טכַארבעג םיא טָאה סָאד רָאנ זַא ,רעלָאמ ןגנוי םעד ןופ טייק

 ,ךעלעּפיל יד ןזָאלבעגנָא םיוק-םיוק יז טָאה .טנַאה רעטסעפ ןוא רעניילק

 :טסייה סָאד ,ןַאמ ריא ןעוועג לָאמַא זיא סע רעװ ,םעד ןָאטעג-םענ ַא

 גָאז ַא ןוא םערָא ןקידכעלייק ןקרַאטש ריא רעטנוא ,ןיקסנָארבַאג לעשימ

 .*יןדיירכרוד םיא טימ ךיז ףרַאד יז זַא ,ןסָאלשטנַא ןוא ץרוק ןָאטעג

 -ףרָאװ ַא יקסנָארבַאג טָאה ױזַא ,ךיז טקנירט סָאװ שטנעמ ַא יו

 סָאד .טניירפ ןגנוי ןייז וצ ןגיוא עטרעליוקעגסיוא ענייז טימ ןבעגעג

 "..!טסנָאק וד בוא ,ךימ עװעטַאר, :טײדַאב םינּפַא ,טאה

 סנייא זיא המכח זַא ,גנוקיטעטשַאב ַא ןעמוקַאב רעדיוו טָאה ןירב

 ןיא סָאװ ,יקסנָארבַאג רעבלעז רעד טָא .ךַאז עטייווצ ַא --- קיטקַארּפ ןוא

 ךעבענ זיא ,טסיירד ןוא קידלגניצפרַאש ױזַא ןעוועג רע זיא טעניבַאק ןייז

 סגייה ...יורפ רענעזעוועג ןייז ןופ םערָא ןייא ןיא ןפלָאהַאבמוא ױזַא

 עריא ןיא ןעװעג שטנעמ רעכיירטסייג רעד טָא זיא ןפלָאהַאבמוא יו

 .+ ? יורפ ןייז ןעוועג ךָאנ זיא יז ןעוו ,סמערָא עדייב

 ןבָאה ןטפיה עלופ סַאטעי .טקוקעגכָאנ קידנעלקָאשיּפָאק ייז טָאה רע
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 עידָאלעמ-סברַאה יד טליּפשעג ,ןייג םייב טלקָאשעג שימטיר ןוא ךייוו ךיז
 ןענופעג ט ַָא ה יז סָאװ ,סָאד ןעמונעג ןבעל ןופ טָאה סָאװ ,יורפ ַא ןופ
 ...ןלייװסױא ט עוו יז סָאװ סָאד ןעמענ ךָאנ טעװ ןוא ,קיטיונ רַאֿפ
 -בָאנ ףיא ְךָאנ טָאה יקסנָארבַאג לעשימ ןופ עלעפוג רערעגָאמ רעד
 -םי ַא סָאװ ,לרעטסבָאל ַא יװ ,רעקיקע ןַא ,רעטגיוזעגסיוא ןַא ,טצנַאטעג
 סָאװ ַאטעי עבלעז יד טינ סָאד זיא ...ןגיוזעגסיוא םיא טָאה ןיּפש
 עקיטכעמ ַא רַאפ סָאװ ..!םערָא ןרעטנוא קעװַא טציא םיא טּפעלש
 -טיוא קַאדושט ןטבַאגַאב ןוא ןגולק םעד טָא טָאה יז !ןיא סָאד יורפ
 עכלעוו ,רעדניק עריא טסירב עלופ עריא ןופ ןגיוז ןבעג ּוצ ידכ טגָאנעג
 ןַאמ םענעי ךױא םעד ךָאנ ןוא .ןַאמ רעדנַא ןַא ןופ ןריובעג טָאה יז
 . ..ןפרָאװעגקעװַא

 יד טָא וצ ,טּפַאכעגנָא גנולצולּפ ןענירב טָאה טפַאשנדיײיל עכיט ַא
 םיא ןופ ךיז ןרעטייוורעד סָאװ ,ןטפיה-רעבייוו עשיטָאּפסעד ןוא ענייש
 טָאה ןרָאי ןיא דיישרעטנוא רעקידנטיידַאב רעד וליפַא .גיוועג ַאזַא ןיא
 -צנַאמ ןטרעגנוהעגסיוא ןופ טקניטסניא רעד ,טרעקרַאפ .טרַאעג טינ םיא
 ןוא ןובשח ןוא קיגָאל רעדעי רַאפ רעפרַאש זיא סָאװ ,םיא ןיא ליב
 -טִצ סייה טָאה ,קַאמשעג ןטוג ,םענעפורעג-ױזַא ,םעד רַאפ רעקרַאטש
 :רעכעלזָאנ ענייז טרעטַאלפ

 -רעביא עטינעג ַאזַא ןביל ןָאק סע יװ ,רענייא קיצוצ ,ןעד וטסייווע
 יז ןָאק רעטומ ַא יו ! ןטפיה עקידנליּפש טימ יורפ עגולק עטקיטייצעג
 -סיוא יורפ ַאזַא ןיא ןענייז ןטנעמעלע עדייב .ןיטנַאכקַאװ ַא יו ןוא ןביל
 ,סמערָא יד ןיא טייגעצ ןוא ךיד טשרעהַאב יז .ןטָאש ןוא ןוז יֹוו טשימעג
 טיג ןײלַא ןוא קעװַא ץלַא טמענ יז ,טקיטלעוװעג ןוא קינעטרעטנוא זיא יז
 רַאפ ,ןרעדָא עריא ןיא ןבילברַאפ זיא סָאװ טנגוי לסיב עטצעל סָאד יז
 -עג טנייה ךיז וטסטלָאװ סמערָא עכלעזַא ןיא ...ןטבילעג ןטצעל ריא
 ןעקנעדנָא םעד סיעכהלדוצ ! ןירב ,ןעורסיוא ןוא ןעמערוטשסיוא טפרַאד
 ענרעבליז יד ןשוקסיוא ןזָאלרַאפ ךיד טָאה סָאװ ,בייוו גנוי ןייד ןופ
 עכעלרעטומ יד ןגיוזסיוא : טפרַאדעג וטסטלָאװ רעטבילעג ַאזַא ןופ רָאה
 יו ןירב ,ָא ,ןגיוא עצרַאװש ענעבילבעג"גנוי עריא ןופ טייקגנערטש

 ךיז טָאה רע זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא רעגַאב רעקידנענערב רעד
 -עוועג ןייז ןוא ןיקסנָארכַאג ןפױלוצכָאנ טינ ידכ ,ןטלַאהקירוצ טזומעג
 גנַאלרַאפ ןטמעשרַאפמוא ַאזַא ןופ טמעשעג ךיז טָאה רע ,יורפ רענעז
 : ןבעגעג-טכער ךיז ןוא

 ךיא יװ ,יז זיא יירפילגױפ ..!ענַײז טינ רעמ ךָאד זיא יז;
 | *...ןיילַא

 ןרעװש ַא רַאפ טּפַאכעגנָא ךיז רע טָאה ,ױזַא ןייגכָאנ ןטימניא
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 סָאװ שטנעמ רעכַאװש ַא יװ .רעטייוו ןייג טינ ידכ ,רעמלַא-קיטסור

 ךיז ןטלַאהעגנָא .ןָאטעג סָאד רע טָאה םָארטש ַא ןופ טּפעלשעג טרעוו

 : טרסומעג ,קידנענייוו-טינ-ריש ,ןײלַא ךיז ןוא ,ץלָאה ןטריקַאל-לעג ןָא

 "טנַא ןיהואוו ..'!קיטסייג ןוא ךעלרעּפרעק וטסיב ןלַאפעג ױזַא,

 ַאינָאס סָאװ טָא ?ןיײלַא ךיז ןופ ןעמ טפיולטנַא ןיהואוו ? ןעמ טפיול

 . *..!טכַאמעג ריד ןופ טָאה

2 

 -נָאילשמורַא ןעמונעג רע טָאה ,טקיאורַאב לסיב ַא ךיז טָאה רע ןעוו

 "עצ ... ךרָאה ַא ןטרָאד ,קוק ַא ָאד .עילעטַא רעסיורג רעד רעביא ןרעד

 טצעזעגוצ ךיז רע טָאה ,ןעוועג זיא רע יוװ ךיז טימ ןדירפוצ-טינ ןוא טכָאק

 טנַאקַאב ןעוועג רעקינייוװ-רעמ םיא ןענייז עכלעוו ,רעלטסניק עּפורג ַא וצ

 ןופ הפיסַא עניילק ןימ ַא ןעוועג זיא סָאד .רַאװלוב רעסַאנרַאּפנָאמ ןופ

 ,ךעלסעז סופ-יירד עקירעדינ ףיוא יז ןענייז ןסעזעג .ןעגנוי ערעטיב

 שַאלּפ ןסיורג ַא טימ ,לשיט ןשינַאּפַאי ןטריקַאל-טיור ןקירעדינ ַא ייב

 ענעריּפַאּפ ףױא סעשטיוודנעס רעקיטש טימ ןוא ןטימניא ןייוו-טיור

 | | .רעלעט

 טקוקעגמוא טינ וליפַא ךיז ןעמ טָאה ,ןעגנַאגעגוצ זיא ןירב ןעוו

 טריפעג רעטייוװ ןעמ טָאה --- טצעזעגוצ ךיז טָאה רע ןעוו ןוא ,םיא ףיוא

 ,רעלָאמ ַא טינ ,ןטָאש ַא ןעמוקעגוצ טלָאװ ָאד יװ סעּפע ,סעומש םעד

 ... םואעזומ רעגרובנעסטקול ןופ גנונעכייצסיוא ןַא ןעמוקַאב טָאה סָאװ

 ,טָאה ,עקידתמא-בלַאה ,עטכַאמעג-בלַאה ,טייקיטליגכיילג עקיזָאד יד

 ןופ ןָאט םוצ : עימעהָאב רעד ןופ *ןָאט ןטוג; םוצ טרעהעג ,ךעלריטַאנ

 סיוא ךיז טנכייצ סָאװ ,רעבירַא-טסקַאװ סָאװ ץלַא "דרע רעד ןיא ןבָאה,

 ךס ַא ךיוא רעבָא ...רַאװלוב-רעלטסניק ןפיוא קידנלַאפפױא טרעוו ןוא

 "סיוא ןיא ןקיּפ סָאװ לגייפ ייב יװ ,ןעוועג םעד ןיא זיא טײקכעלריטַאנ

 .ךיוא טקיּפ ןוא ןָא טילפ עלעגייפ דמערפ ַא ןוא ,עשַאק ענעטָאשעג

 "רַאּפנָאמ ַא ןופ טלייצרעד ָאד טָאה ןעמ .טרעהעגוצ ךיז טָאה ןירב

 -מערָא ןיא ןברָאטשעג קירוצ רָאי קיסיירד ַא טימ זיא סָאװ ,בשות רעסַאנ

 - "רעד טָאה ןעמ .טלעוויטסנוק רעצנַאג רעד ןופ רעטכַאלעגסיוא ןַא ,טייק

 ןלַאינעג ןוא רעלָאמ םענדָאמ םעד טָא ןופ ,ָאססור ירנַא ןופ טלייצ

 קינװָאנישט רעקנימערָא רעניילק ַא סלַא טנידעג טָאה רעכלעוו ,וויטימירּפ

 טעקרָאּפעג ,תורוחס ענעטָאברַאפ טכוזעג ,טמַא-לָאצ ןשיזיוצנַארפ ןיא

 רעיירפ רעד ןיא ןוא .לגומש ןעניפעג וצ שעוו עצרַאװש עדמערפ ןיא ךיז

 טמַאלפעג טָאה סָאװ ,ץלַא טנווייל ןוא ןָאטרַאק ףיוא ןסָאגעגסיױא} טייצ

 עשיטָאזקע יד :ליּפשייב םוצ ,יוװ .גנולעטשרָאפ רעשירעטכיד ןייז ןיא

208 



 -רעגנוי טָאה רע עכלעוו ,ןעמולב עקידהנושמ טימ ךעלעקניוו --- רעדלעוו
 ביל ַא סעינָאלָאק עשיזיוצנַארפ יד ןיא סעזייר ענייז ףיוא ןעזעג טייה
 םענירג ַא :ַארַאהַאס ןיא ןעזעג סנטייוורעד ןופ לָאמַא טָאה רע סָאװ
 טלָאמעגּפָא ןוא םערוטש ַא ךָאנ ןענופעג טָאה רע סָאװ ,טַאלב ןסיורג
 -עג עלַא טימ ,ןרעדָא ענירג עקיטכיזכרוד עלַא טימ ,זיא סע סיורג יו
 ןייז ;קרַאטש ןוא ןייש ןעמוקעגסױרַא זיא סע ןוא ןסירמוא עטלדנייצ
 -קרעמ ןוא ערעגָאמ-קידהנושמ טימ ,ןעמונעג לגיּפש ןופ ,דליב ןגייא
 יד ןכלעו וצ ץעג ַא -- עקסַאמ רענרעצלָאה ַא ןופ ןכירטש עקידריוו
 ךס ַא ןוא סָאד ...ךיז ןקוב ןעלזדניא עשיפיסַאּפ יד ןופ ןלַאבינַאק
 ןופ יוט טימ טקעדַאב ןעמוקעגסױרַא לזניפ סָאססור ןופ ןיא סכעלנע
 .ויאַאנ ןוא לעניגירָא ,קיטפערק .רוטַאנ רעטשרע רעד ןופ --- סיזענעג
 סלַא ןרָאװעג טנכעררַאפ םיניבמ ץנעריואוושעג יד ןופ עקַאט רַאפרעד ןוא
 ,ָאד ןעמ טָאה טלייצרעד ןוא .. . ןעיירעפיטש עשידניק ,יירעלָאמ-לוש
 ןעגנופַאש עטנעקרענָא-טינ ענייז ןטָאבעגנָא טָאה ָאססור רעבלעז רעד זַא
 ןוא ,טלעג ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה רע ןעוו ,קיטש ַא קנַארפ ןעצ רַאפ
 .ןפיוק טפרַאדעג טָאה רע ןעוו ,טרפב .קידנעטש ךיז רע טָאה טקיטיוגעג
 טלָאװעג טינ ןעיירעדניק ענייז טימ טָאה רענייק רעבָא .ןברַאפ עשירפ
 ןעמ ואוו ,לקניוו םעד ,גנוניואוו ןייז ןופ רָאדירָאק םעד ןליפַא ןצוּפַאב
 -רַאפ רעדעי רַאפ ןעמ טלָאצַאב רעטציא ןוא ןעלטנַאמ יד סיוא טוט
 ןייז .רעטנזױט רעטרעדנוה -- ענייז גנונעכייצ-לקיטש רעטרעגלַאװ
 ןיא ,רעלטסניק ןופ ןבעל םייב ,טָאה רענייק סָאװ ,"רבדמ ןיא בייל;
 -רַאפ ,ןָאיצקַא ןַא ףיוא ,גנַאל טינ ָאד זיא ,ןעמענ טלָאװעג טינ טנַאה
 ןואג ןדעי ןופ המקנ יד טינ סָאד זיא ,..ןָאילימ ַא רַאפ ןרָאװעג טפיוק
 יז ןביג תובצמ ענרענייטש עטסָארּפ יד רעטנוא ןופ ? טױט ןייז ךָאנ
 רעטכיז ערעייא רעירפ טזומ ריא ! םיריזח ,טלָאצ; :סרעדרָא ערעיײז
 / 4,,5 תולבנ רָאנ טסערפ ריא ! ןברָאטשעג ןעז רעלטסניק ןוא

 ָאד זיא רעכלעוו ,רָאה-עשזָאגָאר עגנַאל טימ רעלָאמ רעסַאזלע ןַא
 טָאה ןוא שינעלקַאשיּפָאק טימ טרעהעגסיוא סָאד טָאה ,לזיירק ןיא ןסעזעג
  ,ןעגנוזעג-בלַאה סָאד טָאה רע .דנ ַא להוא ןופ דיל ַא ןריטיצ ןעמונעג
 ןקנַארק ַא וצ גָאזוצ ַא ןעוועג זיא טעלּפוק ןדעי ןיא .טרימַאלקעד-בלַאה
 ןעיורפ עטסנעש יד ,ןעיוב ןצַאלַאּפ ענעדלָאג ריד טעװ ןעמ :רעטכיד
 טריצַאב ןייז ןלעוו רעבליז ןוא ןעמולב טימ ,סיפ ענייד וצ ןגיל ןלעוו
 ; רָאנ יאנת ןייא ...טעװ ןעמ ןוא טעװ ןעמ .ןשיט ענייד

 "!ןייַז ןברָאטשעג סיורָאפ טסזומ;
  רעדעוװטעי ןוא ,טריטיצ רעקירָאה-גנַאל רעד טָאה ןטעלּפוק עכעלטע

 -עבערגַאב ןטנָאמרעדנבױא םעד טימ תורוש עּפורג ַא טקידנערַאפ לָאמ
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 ןעוועג זיא סע .ןרָאװעג ןלעפעג קוַאטש ןענירב .זיא סָאד ,גנַאלק-שינ

 יקסנָארבַאג רעכלעוו טימ ,ןעקנַאדעג ןופ טייק רעד ןיא גניר רעיינ ַא יװ

 ןגעװ דייר ערעטיב יד וצ גניריסָאלש ַא ;טעטנעּפעג טנייה םיא טָאה

 יייאי ,ָאי .טנגוי רעטקידירפַאב-טינ לָאמנײק ,רעכעלקילג-טינ רעד

 "..!ןייז ןברָאטשעג סיוארָאפ טסזומ,

 ,אנוש ןרַאבטכיז-טינ ַא ןצעמע ןגעק סיעכהליוצ ןימ ַא טימ ,טָאה ןירב

 רעסיורג רעד ןופ .זָאלג ַא טימ רעדנוגרוב ןרעווש םעד ןעקנירט ןעמונעג

 יו ןוא ,דנַאנַאכָאנ לָאמ עכעלטע ,ךיז ןסָאגעגנָא ,שיט ןטימ ןפיוא שַאלפ

 רע סָאװ ,קַאינָאק ןטימ ױזַא םיא קידנשימעצ ,ןעקנורטעגסיוא רעסַאװ

 ,טָאה טייקיטכיזרָאפמוא עקיזָאד יד .רעירפ ןופ טַאהעג ךיז ןיא ןיוש טָאה

 זיא ץרַאה סָאד :טקעפע םענדָאמ ַא ןפורעגסױרַא ,ףוג ןדימ ןייז ןיא

 ןעו ןוא .יילב טימ ןסָאגעגנָא ךיז ןבָאה סיפ יד ןוא ןרָאװעג רעטכייל

 רעדנַא ןַא וצ ןייגרעביא ןוא ךיז ןביוהפיוא העדב טַאהעג ןיוש טָאה רע

 סע זַא :רעװש םיא זיא סָאד זַא ,טליפרעד רע טָאה --- טסעג עפורג

 םיא טָאה טייקרעווש עקידהיחמ יד ....טרָא ןייא ףיוא ןציז וצ רעסעב זיא

 .י.עלעקנעב ןקירעדינ םוצ טדימשעגוצ ךעלביל ױזַא

 ,לייוורעד טָאה ָאססור ירנַא רעלָאמ-וװיטימירּפ ןגעוו גנולייצרעד יד

 ןעגנורענירעד ןפורעגסיורַא ,גנַאהנעמַאזוצ ןכעלרעניא ךרוד ,לזיירק ןיא

 רעד ןופ רוגיפ ערעשיגַארט ןוא ערעגניי רעמ ךס ַא ,ןטייווצ ַא ןגעוו

 סָאד זיא ינַאילידָאמ ָאעדַאמַא רענעילַאטיא רעד .זירַאּפ ןיא טלעװ-רעלָאמ

 ...ןעוועג

 .ייטָאטנעטָאה ַא -- ךיא יװ ,רענעילַאטיא ןַא ןעוועג זיא רע --- | 

 -עגּפָא זָאנ רעשידיי ַא טימ ּפָאק רעטלזיורקעג ַא רענייא ךיז טָאה ױזַא ---

 טײצ עסיװעג ַא רָאנ -- .טייקלקנוט-בלַאה רעטרילָאק רעד ןיא ןפור

 סַאנרַאּפנָאמ רעזירַאּפ רעד לייוו .ןכלעזַא רַאפ ןבעגעגסױרַא ךיז רע טָאה

 רַאפ סױרַא ךיז טיג ןעמ ןעוו ,קורדנייא רעמ טכַאמ סע .וצרעד טגניווצ

 טינ רָאנ ,רוציקב . ...ַא רַאפ ,ךירג ַא רַאפ ,רענעילַאטיא ןַא רַאפ ,סור ַא

 ןיא ןעמעלַא ןעירשעג ןפָא ינַאילידַאמ ןיוש טָאה רעטעּפש .ןדיי ַא ראפ

 טינ םיא טָאה ןעמ ןעוו וליּפַא ,טילעַארזיא ןַא זיא רע זַא ,ןײרַא טכיזעג

 ,ףוס ןקירעיורט ןייז רַאפ רָאי רַאּפ ַא ןעועג ןיוש זיא סָאד .טגערפעג

 ,רעקעמש ןיאַאקָאק ַא ,רוכיש רעכעלטפַאשנדיײיל ַא ןרָאװעג זיא רע עוו

 ןַא ןיא רענעּפש יװ ,ןבעל ןגנוי ןייז טנערבעג טָאה ןוא רעגיוז"רעהטע ןָא

 םיא ןיא ךיז טָאה טפַאשנדייל יד .טעװעלַאשזעג טינ ,עלעוויוא םענרעזייא

 רעטמיוצעגמוא ןַא ןוא ןַאמ רעטמיוצעגמוא ןַא .טצייהעג טכַאנ ןוא גָאט

 ,ןעײרעלָאמ ענייז ןיא ןָאטעגנײרַא רע טָאה ץלַא סָאד ןוא ,טסַאטנַאפ

 עגנַאל ןוא סעילַאט עגנַאל טימ ,ןגױא-לעזַאג עסיורג טימ ןעיורפ ענייז ןיא
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 סָאקערג-לע וצ ןביוהרעד רע טָאה ןעיורפדןסַאג ענייז ,רעזדלעהדןענַאוװש
 ,רעטכיזעג עקירעיורט טימ ,ןדנובַאגַאװ ענייז ןוא ,סענָאדַאמ עטעדוסרַאפ
 ...ןביולג רעייז רַאפ טָאפַאש םוצ ןעייג סָאװ ,עקילייה וצ ---

 רעד טימ ןַאמ רעװַארעשטוק רעד טָאה ױזַא -- ,ןײלַא ךיא ---
 רעכעלנייּפ ַא ןופ תודע ןַא ןעוועג ןיב --- ,טלייצרעד רעטייוו זָאנ רעשידיי
 ךיז טּפוטש סָאװ ,םַאכ ןשיסור ןכייר ַא ןוא ינַאילידָאמ ןשיווצ ענעצס
 ןגרָאמ ,טנייה טינ זַא ,וצ ןעמעלַא ייז טגָאז סָאװ ,רעלטסניק ןשיווצ
 ...טינ סָאד טוט ןוא ןטנװייל עטסעב יד ןפױקּפָא ייז ייב רע טעװ
 "ריוו ַא ךָאנרעד טָאהעג סױטשנעמַאזוצ רעכעלנייּפ רעד טָאה רשפא ןוא
 ,ןבעל ןצרוק ןקידרעטייוו ןייז ףיוא ןוא לַאזקיש סינַאילידָאמ ףיוא גנוק
 לַאד ירנַא רָאטּפלוקס םייב ,1914 ןופ המחלמ רעד רַאפ סָאד זיא ןעשעג
 ...עילעטַא ןיא

 יּרַאֿפ ַא טימ גערפ ַא ןירב טיג --- ? ד'רַארישזָאװ יר ףיוא טינ --
 ,םעטָא ןטּפַאכ

 -- .טרעפטנעעגּפָא רעװַארעשטוק רעד סָאה ! קיטֿכיר ץנַאג ---
 ,..105 רעמונ ד'רַארישזָאװ יר : סַאג ןופ רעמונ םעד ךָאנ קנעדעג ךיא

 ,טגָאזעגרעטנוא ןירב טָאה --- . . . סקעז רעמונ עילעטַא --
 רעד ךיז טָאה --- ..? ןעוועג ךיוא ןטרָאד טנעז ריא ,ױזַא ,ךַא ---

 ךָאנ טנעז ריא -- .טכיזעג סגירב ןיא טקוקעגנייא רעװַארעשטוק
 | ,.. גנוי"וצ

 רעד ףיוא ,עילעטַא רעבלעז רעד ןיא ,ןטרָאד ןיואוו ךיא ,ןיינ ---
 ,סַאג רעבלעז

 ערעטצניפ ךיוא ױזַא יד טרעטצניפעגנָא רענעי טָאה --- ... מה --
 רעייא ןיא . .. ןייגמוא ןטרָאד ךָאנ זומ ןטָאש סינַאילידָאמ --- .ןעמערב
 ..!ןעמוק טינ םולח וצ ךייא לָאז רע טעז .ןגָאז ךיא ליוו ,עילעטַא
 טלָאמעד ךָאנ זיא ינַאילידָאמ ָאעדַאמַא .ךַאז יד טינ טרעדנע סָאד רָאנ
 טָאה סקואוו עכיוהיטינ ַא ,ןעוועג טלַא טיג רָאי קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ןייק
 ןבָאה ןגיוא עטכייפ ענייז ןוא ,קיצײלּפ -טיירב ןעוועג רָאנ ,טַאהעג רע
 קידנעטש ןעגנַאגעגמוא .ןוילָא רענרימס עסיורג יוװ ,טצנַאלגעג ץרַאװש
 -רַא עשיזיוצנַארפ ערעסעב יד יװ ַאזַא .רעטינרַאג םענעטעמַאס ַא ןיא
 ןזיול ַא טימ ןוא .לָאמש ןטנוא ןוא טיירב ןביוא --- ןזיוה .ןגָארט רעטעב
 רעשיסור רעד .ףָאטש ןבלעז ןופ -- לקער םורַא קיסַאּפ םענעטעמַאס
 ןינַאילידָאמ זיא ,טנָאמרעד רעירפ בָאה ךיא ןכלעוו ,םַאכ רענעסערפעגּפָא
 וװָאקינשול .עילעטַא סלַאד ןיא טַאנעצעמ סלַא ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ
 ,ןסייהעג יוג רעד טָאה

 ןבעגעג גערפ ַא ךערפ ווָאקינשול טָאה --- ? ריא טייז טענַאװ ןופ --
 : ךעלעגייא עשריזח טימ רעלָאמ ןגנוי םעד טקוקעגנָא ןוא
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 ,טרעפטנעעג ןדײשַאב ינַאילידָאמ טָאה --- ,עילַאטיא ןופ ---

 .ןענַאטשעגּפָא טינ יוג רעד זיא --- ? רענעילַאטיא ןַא ---

 | ..רענעילַאטיא ןַא .ָאי ---

 *? עּפוק ןָאנ וא עּפוקע ? רענעילַאטיא רעכלעוו ַא רעבָא ,ָאי --

 | ? רעטלמעג-טינ רעדָא רעטלמעג ַא :טסייה סָאד

 גנולצולּפ .רעטפעלּפעג ַא ןייטש ןבילבעג עלייוו ַא זיא ינַאילידָאמ

 ןבעגעג גנורּפש ַא ,ערעטנַאּפ ַא יװ .ןוא ןרָאװעג טכָאקעגפיוא רע זיא

 םיוק ייז טָאה ןעמ .םיא ןיא ךיז טמעלקעגנייא ןוא יוג ןטנוזעג םעד ףיוא

 .ןעמונעגרעדנאנופ

 םוצ ,טנַאקַאב זיא רימ ליפיוו ףיוא ,ךיז רע טָאה טנװָא םענעי ןיא

 ,טלּפַאלּפעג סעּפע רע טָאה טייהרערוכיש ,טרוכישעגנָא לָאמ ןטשרע

 ...םַאטש ןייז ןקידײלַאב וצ יױג ןבָארג ַא ןביולרעד טינ טעװ רע זַא

 ;עילימַאפ רעשידיי-שינַאּפש-טלַא ןַא ןופ טמַאטש ,ינַאילידָאמ ,רע זַא

 -סױרַא ,רוטלוק עטסכעה יד ןסָאנעג ןיוש ןבָאה ןרעטלע-רוא ענייז ןעוו זַא

 ןרעטלע יד ךָאנ ךיז ןבָאה ,סַאזָאניּפש ןוא סַאטסָאקיַאד יד ךיז ןופ ןבעגעג

 "עטס רעריביס יד ןיא עדליװ-בלַאה ןבירטעגמורַא סור ןכערפ םעד ןופ

 .םיא ןקיאורַאב וצ ךעלגעממוא ןעוועג זיא סע ...סעּפ

 טכוזעג רָאה עגנַאל יד טימ רעסַאזלע רעד טָאה -- ...טגָאז ןעמ ---

 ,טסעומש ןעמ --- ,עגַארפ רעשידיי רעד ןופ סעומש םעד ןדנעװאוצּפָא

 רע זיא רַאפרעד רשפא .טכעלש רעייז ןינַאילידָאמ ךיז טָאה טבעלעג זַא

 ענעפרָאװעג רַאפ ןעמונעגנָא יטעפנָאק ? טציירעג ןעוועג קידנעטש

 ...רענייטש

 ענייז טימ ןעמונעגכרוד רעװַארעשטוק רעד םיא טָאה -- ,אנ --

 עלהמכח ַא !"יטעפנָאקא טסייה ךייא ייב סָאװ --- ,ןגיוא ערעטצניפ

 זיא תמא סָאװ רָאנ ...םורַא ןעייטש ןעמַאד תעשב ,דוּפ ַא טגעוו סָאװ

 טכעלש וצ טכעלש ןוא .טכעלש טבעלעג ךיז טָאה ןינַאילידָאמ .תמא

 קינװָאנישט ַא .ריבג ַא ןעוועג זיא םיא ןגעקַא ָאססור ! ךיילג טינ זיא

 וליפַא ,םענייק ןופ .טרעגנוהעג שינָארכ טָאה ינַאילידָאמ .עיסנעּפ ַא טימ

 ןבָאה ןטנווייל ענייז ןופ ךס ַא .טנעקרענָא טינ םירבח ענעגייא ענייז ןופ

 יד טימ ןּפַאכ ליוו רע סָאװ ןייש-הנבל רַאפ ,ןתעגושמ רַאפ ןטלַאהעג יז

 לָאמ ןייא טינ רע טָאה עװַאק זָאלג ַא טימ שטיוודנעס ַא רַאפ ...טנעה

 סרעלעקדןייוו עלַא ןיא .דליב ַא סנייז טרעכַאשרַאפ *דנָאטָאר , עפַאק ןיא

 ,לַאטרַאװק ןשינײטַאל ןיא ?םָאד רטָאנ, םורַא ןוא ,רטרַאמטנָאמ ןפיוא

 רַאפ .רעדליב עטנכשמרַאפ ענייז טזיילעגסיוא טוט ןייז ךָאנ ןעמ טָאה

 ײז ןעניז רעמ ןוא ...טנװײל רעדעי טפיוקעגסיוא קנַארּפ עכעלטע

 -עציזיימ ןופ ,עטעידוקסַאּפרַאפ .ןעועג טרעװ טינ קוק ןטשרע ןפיוא
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 ןוא טרירוװאטסער ןייפ ץנַאג ייז ןעמ טָאה ,ענעכָארבעגּפָא ,ענעסערפ
 ...ןקנַארפ רעטנזיוט רעטרעדנוה רַאפ טפיוקרַאפ

 רעקירָאה-גנַאל רעד טָאה --- ..*1 ןייז ןברָאטשעג סיורָאפ טסזומ,
 .ןעגנוזעגסיוא ןגיוצעג ןוא רעטיב רעסַאזלע

 כ

 ,לזיילק ןטרעדנוזעגּפָא םעד ןעגנואווצעג טָאה למוט רעטכייל ַא

 ,טסעג ערַאבקנַאד עכעלטע .ךיז ןקוקוצמוא ,שיט ןשיזענַאּפַאי םעד םורַא
 רַאפ ,ןפַאשעג ָאד יז טָאה ןעמ סָאװ לקניוו ןעמערַאװ ןרַאפ רַאבקנַאד
 ,םיצל עטעיַאטרַאפ ןוא ,טגנַאלרעד ייז טָאה ןעמ טָאװ ןייוו זָאלג םעד

 עיינ ַא ןפַאש טלָאװעג ,עטָאדונ רעקיברַאפ רעד ןיא ,ָאד ךיז ןבָאה סָאװ

 זַא ,סקעטָאלמ יד וצ ןייטשוצ ןעמונעג ןבָאה עלַא יד טָא ,גנולײװרַאּפ

 טינ לָאז ,קעטָאלמ דערפלַא :טסייה סָאד ,ייז ןופ לייט רעשירכז רעד
 טָאה רע סָאװ ,ןעגנונעכייצ עיינ יד ןזייוו לָאז ןוא ןדיײשַאב-ױצ ןייז

 . ..םָאבלַא ?ןטמירַאב, ןייז ןיא ןפַאשעג

 -טניירפ ַאזַא תעשב לָאמ עלַא יוװ ,ךיז טָאה רכז רעד קעטָאלמ ןוא

 רעטלזיירקעג רעד ,הצמ עלכורק יו ןכערב ןעמונעג ,םערוטשנָא ןכעל

 : ןוױא-טָארב ןיא יו ןציווש ןעמונעג טָאה סּפעש ַא ןופ רענייז ליפָארּפ

 ןרירוקנ ָא ק לָאז ךיא ,ךיא ןיב רעוו ? ונייח המ ונָא המ . . . ןיימ ךיא
 ..? רימ םורַא ָאד ךיז ןעניפעג סָאװ ,םינואג עכלעזַא טימ

 ,ןגעווטסעדנופ ,ךיז רע טקוק ךיור ןוא ׁשַא ךיז ןופ ןכַאמ ןטימ ןיא
 עכיקעטָאלמ עקיבייל יד ןוא ,ךיז טכיולעצ רע .ליח תשא ןייז טימ רעביא

 טכיל סָאד ,רָאה עסַאמ רעד רעטנוא ,םינּפ ןקידכעלייק ריא ףיוא טמוקַאב

 רעטנוא הנבל יד יו ,רעגייטש ריא ףיוא ,ףיוא טכיול ןוא ןַאמ ריא ןופ
 ןַאמ גנולצולּפ ןדניוװשרַאפ --- קנואוו ןפיוא ךיז ןענַאטשרַאפ ,ןקלָאװ ַא
 טָאה ,ןירב ,רע ואוו ,לקניו םענעטכױלַאב-ךעלטיור םעד ןיא בייוו ןוא

 ךָאנ ,ןטרָאד ןופ ןוא ,ןעּפול ַאוסנַארּפ טימ סעומש ַא טּפַאכעג רעירפ

 ןימ ַא סױרַא קלָאפ-רָאּפ סָאד טּפעלש ,שינעשטּפעש ןוא שינעלבַארג ַא
 ,שיט-ריוורעס םעד ףיוא ןוא ; טײװצעבלַאז םיא ןגָארט ייז .רגּפ ןרעוװש
 רעקידלװָאט-בָארג רעד ךיז טגיילעצ ,סרעלעט ענעריּפַאּפ עקידייל יד טימ
 .טצוּפַאב ןלַאיציניא ענעדלָאג טימ ןוא ןדנובעג טנוװײליקַאז ןיא םָאבלַא

 יד .ןַארַאפ טינ רָאג לװָאט-טּפױה םעד ףיוא זיא רעמ ...*.מ ןוא .א,
 | ,ןגָאז וצ ךס ַא רעבָא טָאה טיײקנדײשַאב

 קידתועינצ ַא ,שינעשימ ַא ןוא שינרעטעלב ַא ןָא ךיז טביוה ָאד ןוא
 : טייקכערפ עקידוועמעש ןוא ךיז ןעמירַאב
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 רעד טָא ןופ טקיצטנַא ןעניז על ַא ? ריא טסייוװ סָאװ ,ְךַא --

 "יורג ַא רענייא ...ןכירטש-טניט עיולב ןיא דלַאװןעיסָא ןַא ,גנונעכייצ

 ,טגָאזעג טָאה --- קיטכיוו טינ זיא ןעמָאנ ןייז ..+ סָאװ ,רעלטסניק רעס

 ןוא .גנונעכייצ ַאזַא טימ ןעמעש טגָאמעג טינ ךיז טלָאװ ָארַאסיּפ זַא

 טושּפ ,ָאטַאװ רעתמא ןַא זיא סָאד זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה םעד ףיוא

 ךיילגרַאפ ךיא ...םָאבלַא ןופ ָאטַאװ ַא ייב ןסירעגסיוא ןוא ןעמונעג

 טינ זיא קעטָאלמ םַאדַאמ ןוא ,טדנַארבמער ַא טימ טינ ,ךעלריטַאנ ,ךיז

 טנָאמרעד !ָאיסָאד טָא ! סָאד טָא ןָא טקוק רָאנ ,איקסַאס ןייז וצ ךעלנע

 "עכייצ עמיטניא סטדנַארבמער ...ןופ ןעגנונעכייצ יד טינ ךייא סָאד

 ןופ ןגער ַא ?ךיז טכַאד סבעװניּפש ? סייוו ףיוא ץרַאװש ןופ ןעגנונ

 יי! ךיז טמוקַאב סע טקעפע ןַא רַאפ סָאװ ןוא . , .ןכירטש

 ךעלטָאניקָאלב יד טימ ,*ערטילַאּפ , ןופ ךעלטסילַאנרושז ייווצ יד |

 ךיז ןטלָאװ ייז יו ,טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה ,טנעה יד ןיא סנעּפײלב ןוא

 ,ןביירשרַאפפ :ןושליםוטש ףיוא ןעװעג בשיימ ןטייווצ ןטימ רענייא

 םינ ךָאנ טסייה ןביירשרַאפ זַא ,םינּפַא ,קידנסילשַאב ?..?טינ יצ

 ןוא ביירש ַא .ךעלטנעה עקנילפ יד טימ ןפָאלעצ ךיז יז ןענייז ,ןקודד

 | ... ביירש ַא ןוא קוק ַא ,קוק ַא

 טכַאמעג ,םיתב-ילעב יד ןופ ּפעק יד רעביא ,ןבָאה טסעג עקינייא

 רעוװ .ןעקנואוועגרעביא שירעכַאלּפָא ךיז ןבָאה ערעדנַא .סענימ עטסנרע

 ױזַא ,עילבָאלַאה ַא טימ יװ ...עדייב טימ --- רעו ןוא לגייא ןייא טימ

 ,ּפָאק ןרוכישיבלַאה ןייז רעביא ןענירב ןֿבעגעג-ץעז ַא ענעצס יד טָאה

 ןכעלקילגמוא ןייז ןופ ,ןבעל ןשיגַארט סינַאילידָאמ ןופ גנַאגרעביא רעד

 טָאה רענעי סָאװ ,השורי רעשירעלטסניק רעד ןופ ןוא רעלעק ַא ןיא טיוט

 "עוו ,קלָאפ-רָאּפ ןזָאלרעדניק ,םענעסערפעגּפָא םעד טָא וצ ,ןזָאלעגרעביא

 רעייז ןופ ףוס לקזיב רָאנ ןעיַאטס ךעלנײשרַאװ ןלעוו סע ןטנַאלַאט סעמ

 ױזַא ןוא דליוו-הנושמ ױזַא ןעוועג זיא גנַאגרעביא רעקיזָאד רעד ...ןדנ

 יעינָאמערעצ-רעױרט ןטימ ַא ןיא רוכיש ַא ןופ ןעגניזפיוא ןַא יוװ ,בָארג

 "רעוש סנירב טָאה סע ...ןטלַאהוצסױא טינ ןוא ןגָארטרַאפ וצ טינ

 .לביוה ןשיטַאמָאטָא ןַא טימ יוװ ,לוטש ןופ ןבעגעג-ביוה ַא סיפ ענערָאװעג

 רעביא זדלַאה םעד ןגיוצעגסיוא ,רעטנענ ןעגנַאגעגוצ רע זיא קידנעלקַאװ

 : ךיז טשימעגניײרַא סָאװרַאפ ַא ןָא ןוא ּפעק סנעמעלַא

 טקנוּפ זיא סנייא ? טגָאזעג ךייא ןעמ טָאה ױזַא ? ַא ,ָאטַאװ ---

 -סױרַא השורי סעבַאזיא ןופ יװ -- סטייווצ ַא ןוא ןָארַאסיּפ ייב יוװ

 ואוו ןוא ,ונ ....*יוו טקנוּפ, לָאמַא ךָאנ ןוא "יוו טקנוּפ, ...ןעמונעג

 ...סנגייא עלעסיב ַא ? סנגייא סעּפע זיא

 זיא ,םינּפ רעקידכעלייק סקעטָאלמ םַאדַאמ :טסייה סָאד ,הנבל יד
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 טָאה ןַאמ ריא ,דערפלַא :טסיײה סָאד ,ןוז יד ןוא !ןרָאװעג סָאלב
 רָאנ טָאה רע .רעייפ ןצנַאג םעד ,גנולַארטש עצנַאג ןייז ןריולרַאפ ךיוא
 :טלמַאטשעג ןוא טרעכיורעג

 ...ןרעטסומ עכלעזַא ןבָאה רימ זַא ? ענעגייא -- סָאװ בילוצ ---
 ...רערעל עסיורג עכלעזַא

 קיטױנ רַאפ ןענופעג ןירב טָאה טירטפיוא ןרעטכינ-טינ ןײז ןיא
 ;לוק ןפיוא ךיוה אקווד ןוא ,קעטָאלמ םעד ןענרעלַאב וצ

 ;בייל םוצ ןגָאז לָאז סָאװ גילפ ַאזַא ָאטינ ! קיטכיר טינ זיא'ס ---
 !ןייג ...עווירג ןייד ןופ רָאה ַא ןרעוו לָאז ךיא ידכ ,ףיוא ךימ סע
 ! ַאכיַאכ ,ָאד רעבָא .עכלעזַא סלַא ךיז ןבעלסיוא וצ טכוז גילפ ַא וליּפַא
 ! ךעלדנעטשרַאפמוא ....ןעייגרעד ןשטנעמ עקידעבעל סָאװ וצ

 .טמירקעצ ךיז טָאה קעטָאלמ דערפלַא ןופ ליפָארּפ רענעסּפעש רעד
 ,ןדנַאג ַא יװ טנעה עדייב טימ ןעכָאפ ןעמונעג טָאה ליח תשא .ןייז ןוא
 רעשיטיױק רעקיזָאד רעד ןיא .סעקּפַאל יד וצ טדניב ןעמ רעכלעוו ייב
 ַא טָאה רע .יקסנָארבַאג לעשימ ןסקאוועגסיוא לזיירק ןיא זיא טונימ
 שיגיוענע ןעמונעגנָא ןעגירב ,חבורק רעכעלקילגמוא ןייז וצ ןבעגעג קנואוו
 :טייז ַא ןָא טריפעגקעװַא םיא ןוא םערָא ןַא רַאפ

 ,ןגיױא יד ןיא טקוקעגניירַא גנערטש םיא רע טָאה --- ,עקדיוד ---
 ןטסיײטשרַאפ --- טסַאג ַא ןוא ,טסַאג ַא ָאד טסיב ! יז קנעדַאב --

 -טינ ףיוא טלקָאשעג טבייל ןירב ךיז טָאה --- ! ייטשרַאפ ךיא ---
 ...ןטעבעג טינ ךיד ךיא בָאה רעהַא ךימ ןעגנערב רָאנ --- .סיפ ערעכיז

 ,ןכַאמ וצ רעטכייל ריד טניימעג רָאנ בָאה'כ !וד ,ךיז טלַאה --
 טמוק סָאװ רַאנ רענעי יװ ,סָאד טסכַאמ וד ןוא ...ךיד ןעיירטשעצ
 ןייז ןזײװאוצסױרַא ידכ ,עטתיבה-לעב רעד ייב טגערפ ןוא ןטעבעגמוא
 ,קידניא ןַא ןופ זָאנ ןטימ לטב"רבוע רענעי סָאד זיא רע ; ןיזפרַאש
 . םיא טרעפטנע עטתיבה-לעב יד ןֹוא ..? םורַא ןטרָאד ךיז טיירד סָאװ
 .טינ ךיוא סָאד זיא קידניא ןייק ןוא לטב-רבוע ןייק טינ זיא'ס ,עיסָאמ
 ! סָאד זיא רעטָאפ רעטלַא ןיימ

 -- .ךיז וצ ןעמוקעג לסיב ַא ןירב זיא -- !טכערעג טסיב --
 -- רעבָא ..! ךיילג ןעיײג רימ ! ןייג ןרימ

 .ןגיױא עטזיילגרַאפ טימ טקוקעגנָא עלייוו ַא םיא טָאה ןירב
 ? ןַאטעי ןייד ןזָאלעג וטסָאה ואוו ---
 טינ יז זיא ---- ,ליק ץנַאג יקסנָארבַאג ּפָא ךיז טפור --- ,סנטשרע ---

 ...קעװַא יז זיא -- סנטייוצ ןוא ,עניימ
 ,טצפיזעגּפָא קידנליוו-טינ ןירב טָאה -- ...קעװַא ---
 ? ױזַא ריד טלעפעג יז ? וטסצפיז סָאװ ---
 ,הדומ ךיז ןיב ךיא .ָאי ---
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 .ךיוא --- ריא וד ---

 --- .טיירפרעד רעטכינ-טינ ןירב ךיז טָאה --- ! ןייז טיג ןָאק סע ---

 גנערטש ױזַא ךימ טָאה יז ....יז זַא ...ךיא זַא ,טניימעג בָאה ךיא ןוא

 ? טגָאזעג סעּפע ריד טָאה יז ...טקוקעגנָא

 .רעכעלקילגמוא ןַא רעבָא --- ,טגָאזעג יז טָאה -- ,ןַאמ רענייש ַא ---

 | : סיוא ךיא עז ךעלקילגמוא ױזַא ---

 ןלעװ טינ לָאז עכלעוו ,יורפ ַא ָאטינ .סָאד ןליפרעד רעבייוו ---

 .רעטומ-טסיירט ַא ןייז

 ! קנַאד ַא --- ריא גָאז ! קנַאד ַא --

 . .סנַאװָארּפ לעטָאה ? סערדַא ריא רשפא טסליוו .ןײלַא ריא גָאז ---

 ,לַאטרַאװק ןשינײטַאל ןיא

 טלָאװעג .ריד וצ ךָאד יז זיא ןעמוקעג ..'! סעװָאטַאק ןָא --

 .*+- ןדייררעביא ריד טימ

 .טדערעגרעביא ןיוש טָאה יז ---

 | ?ונ --

 לָאמעלַא טָאה יז .ןעוועג יוו יורפ עשיטקַארּפ עבלעז יד זיא יז ---

 יכָאנ !םוק ...רעטציא זיב יװ טביילב ץלַא ...סַאּפַאז ןיא ןצעמע

 םענייק טימ .ןײגקעװַא רעסעב רימָאל --- ןעשעג זיא ָאד סָאװ םעד

 | יךיז ןענעגעז טינ

 .יי סנַאװ ַא ןָא ןסױטשעגנָא ךיז ייז ןבָאה טירט עטשרע יד ייב רעבָא

 ידכ זַא ,טסואוועג טסעג יד ןופ ךס ַא ןבָאה קיטקַארּפ רעד ןופ ,קיזומ ןופ

 ןופ םיתבה-ילעב יד ןעיצוצסױרַא רעדָא ,גנומיטש יד ןטייבוצרעביא

 ןפַאשעג טציא ךיז טָאה סע יו ,עיצַאוטיס רעמענעגנָא-טינ ַא ןופ עילעטַא

 םַאדַאמ ןטעב וצ ,ךַאז עטסעב יד זיא ,רעטרעוו עזָאלטקַאט סנירב ךָאנ

 סָאד ןָאטעג לָאמ סָאד ךיוא ןעמ טָאה ,ןליּפש סעּפע לָאז יז קעטָאלמ

 : עבלעז

 סעּפע זדנוא טליּפש ..!סעפע טליּפש ּ! קעטָאלמ טםַאדַאמ ---

 ! יעלּפ ואוו ליס ,רָאפ

 סטסיל ןופ ...ךַאז רעיינ רעייז-טינ ַא ןופ רענעט עטשרע יד

 םעד רעביא ןעגנולקעצ רענעטדןבייל טימ ךיז ןבָאה ,עידָאסּפַאר רעטייווצ

 לקנעב ןיא ןסעזעג טסעפ זיא קעטָאלמ םַאדַאמ .,ןָאלַאס-עילעטַא ןצנַאג

 רעשידרעפ רעכייר ַא יװ סױא טעז סָאװ ,טקעדעג שוילַּפ ןטיור טימ

 ,שפנ-תריסמ ַאזַא טימ ןוא ןשיװַאלק יד ןיא טצעזעג תונמחר ןָא ,לטָאז

 ,טקַאט םוצ טלקָאשעג ךיז טָאה רוזירפ רעכיוה ריא ןופ עקלָאיט יד זַא

 םערוט ַא יװ ,ןלַאפוצנייא טָארדעג ןוא ,ןרעטש ןקירעדינ ריא רעביא

26 



 ןטכעלש םעד ןשיװּפָא טפרַאדעג טָאה סָאד .שינרעטיצ-דרע ןַא תעשב
 ,רעטימעג עלַא ןקיאורַאב ןוא טסַאג ןרוכיש-בלַאה ןופ קורדנייא

 ,ןייגוצקעװַא טסַאּפעג טינ ןיוש טָאה טנעמָאמ ןכעלרעייפ ַאזַא ןיא
 רָאנ טינ ,גנוצַאשגנירג ערעטכינ ץנַאג ַא יו ןעזעגסיוא ךָאד טלָאװ סָאד
 ןענייז ..ךיוא עטתיבה-לעב רעד וצ רָאנ ,תיבה-לעב ןופ טסנוק רעד וצ
 ,ץנעדערק-קיטסור ןסיורג ַא ייב ןבילבעג-ךייטש ןירב ןוא יקסנָארבַאג
 יװ ױזַא ,קיוומ יד ןטרַאװאוצרעביא ידכ ,ןטָאש ןייז ןיא ךיז ןטלַאהַאב
 ...סַאג רעד ףיוא ןגער ןכעלצולּפ ַא רעביא טרַאװ ןעמ

 זַא ,טנכייצעגנָא ןעוועג לָאמעלַא רַאפ לָאמנײא ןיוש זיא'ס רעבָא
 ,סקעטָאלמ יד ייב ,טפול רעטכידעג רעד ןיא ,טיזיו רעקיטנייה רעד
 עטרַאנעגּפָא ,שינרעטיב טימ ןדָאלעגנָא .רענוד ַא טימ ןקידנע ךיז לָאז
 סיקסנָארבַאג ןופ טציירעגפיוא ,ןטפַאשגדייל עטקיטשרעד ןוא טפַאשקנעב
 -רַאפ ןוא ,רע טלע רעקידנשרעה רעד ןגעוו ןעקנַאדעג עקידנזיורב
 ,טנװָא ןצנַאג םעד ןעװעג זיא ןירב יװ ,ןייוו ןוא קַאינָאק ןופ טלּפענ
 ,ןובשח ןייק ךיז קידנבעגּפָא טינ ןילַא ,טרַאװעג ,ךיז טכַאד ,רע טָאה
 זיא גנורירַאב יד .גנורירַאב רעװיטַאגענ ,רעקיסַאּפ ַא ףיוא טרַאװעג
 ייב ךיז טָאה טסעטָארּפ ןופ גנודָאל עצנַאג יד ןוא ןעמוקעג טכירעגמוא
 : ,יירפ רעד ףיוא ןסירעגסױרַא םיא

4 

 ןעוו ,טלָאמעד דָארג ןוא ,ןעמוקעגנָא זיא חרוא רעטקיטעּפשרַאפ ַא
 ןיקסנָארבַאג טימ ןירב ןוא טקידנעעג ןעוועג זיא ?עידָאסּפַאר עטייווצ/, יד
 ןבָאה טסַאג ם עד ךיוא ...גנַאגסױא םוצ ןקור ןעמונעג רעדיוו ךיז ןבָאה
 רעדָא עטייווצ ַא ןביירש וצ ןדַאלעגנייא ,סיוא טזייוו ,סקעטָאלמ יד
 סקַאמ ןעוועג זיא סָאד ..,טנוװָא-רעלטסניק םעד ןופ ץיטָאנ עטירד ַא
 ןצרַאװש ,ךעלזייה עטעקסַאּפעג ,ךעלעכיש עטריקַאל ענייז טימ עקוװַאקרַאה
 -עלפ ַא יװ ןדנובעגסיוא --- סּפינש ןקידנעילפ ,סעמשַאט טימ עלעקער
 ,לשילעּפַאק יברעד ןעיורג ןטימ ןוא ... ךעלעטניּפ עסייוו ןיא --- זיומרעד
 ,ָאד ףרַאד סָאװ ןוא געיעג"דרעפ ףיוא ןגָארטעג ,ךעלטנגייא ,טרעוו סָאװ
 וצ ןרעהעג םיא ןגָארט סָאװ יד זַא ,ןביירטשרעטנוא ,טפַאשלעזעג ןיא
 ,..סנטסקיניײװ ןענָארַאב ענערָאפעגּפָא וצ ; סַאלק ןרעכעה ַא

 -טוג ןוא ידנעד םענעריובעג םוצ טסַאּפעג ױזַא טָאה סָאװ ,סָאד רָאנ
 -רעטנוא ןעקװַאקרַאה ןיא טָאה ,ןעּפול ַאוסנַארפ זיוצנַארפ םענעגיוצרעד
 ָאטנָאק ןייז ףיוא טּפעלשעגנעמַאזוצ טָאה סָאװ ,ינעװרַאּפ םעד ןכָארטשעג
 עכיוה ןָאטעגנָא טָאה סָאװ ,באנס םעד :קנַארפ טנזיוט קילדנעצ עכעלטע
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 ןייז ...רעכעה קיטסייג ךיוא ןרָאװעג זיא רע זַא טניימ ןוא ךעלעקרָאק

 עצרוק סָאד ,ּפָאק ןסיורגיוצ ןייז וצ טסַאּפעג טינ טָאה לשוילעּפַאק-יברעד

 עטיירב"וצ יד ,עילַאט רעגנַאל+וצ ןייז וצ -- סעמשַאט טימ עלעקער

 ענייז וצ -- סּפינש רעטלטניּפעג רעד ,ךעלסיפ עניד ענייז וצ --- ןזיוה

 ,ץכעוטנָא ןייז ןיא יװ ױזַא טקנוּפ ,ןגיוא עשירעניגרַאפ-טינ ,ענדעשז

 "רעטנוא ןעוועג ,עטקיטעּפשרַאפ עלַא יו רעטעּפש ,ןעמוק ןייז ןיא זיא

 "רַאה יד ,סָאד טסייה רימ ,רימ זַא ,ץנעדנעט עשיבָאנס יד ןכָארטשעג

 טינ ,טקַא ןטירד םוצ ערעּפָא רעד ןיא ןעמוק ,םיניבמ-טסנוק יד ,סעקוװַאק

 ןענעק רימ .לַאניפ םוצ --- ןעגנולעטשסיוא ןוא ןטרעצנָאק וצ ; רעירפ

 יייןזוייווַאב רָאנ ךיז ןפרַאד רימ ןוא קיניײװנסױא סערעּפָא עלַא

 ףיוא ןטרַאװ עלַא .טפַאשלעזעגירעלטסניק ןיא יו ױזַא ,רעטַאעט ןיא

 ,טינ םענייק ףיוא ןטרַאװ רימ ,זדנוא

 יייווצ סָאד רע טָאה ,טנַאה ןייא ןיא לשוילעּפַאק עיורג סָאד קידנגיוו

 "אנג ןוא רעליופ ַא טימ ,סקניל ןוא סטכער ןקעטשּפָא ןעמונעג עלעטנעה עט

 ... טייל עמערָא ךעלעקַאטַאיּפ טלייטעצ סָאװ ,ריבג ַא ןופ גנוגעווַאב רעקיד

 ךיז רע טָאה ,סעקוטש עטנכערעגסיוא-סיורָאפ עכלעזַא ןטימ ןיא ,ָאד רָאנ

 רעד .קילב ןטרַאה רעבָא ,ןרעטכיניטינ ַא ףיוא ןסױטשעגנָא גנולצולּפ

 סָאד טָאה ,ןַאמ רענעזעוועג סַאינָאס ,עטבילעג רענעזעוועג ןייז ןופ ןַאמ

 ןענייז םימד יד .היח-םי ַא ןופ ןגיוא עטלּפענרַאפ טימ טקוקעג םיא ףיוא

 ךיז ןוא ןעמעלַא ,ןזייוורעד וצ ידכ רָאנ .ןלַאפעגנייא ךיילג ןעקווַאקרַאה

 ןכעלרעפעג-לסיב ַא םעד רע טָאה ,טינ ךיז רע טוט ןקערש זַא ,ןײלַא

 + ענדָאמ רָאנ .עלעטנעה קידרעבַאלש ןייז ןבעגעג"קעטש ַא ךיוא ןױשרַאּפ

 ...ןטפול רעד ןיא ןעגנעה ןבילבעג זיא'ס

 ךָאנ יו ,עקװַאקרַאה ןוא .ךעלגעווַאבמוא ןענַאטשעג זיא ןירב דוד

 ןבעגעג"ייג ַא ןוא עקּפַאל ןייז ןָאטעג ּפַאכ ַא קירוצ טָאה ,ךיז ןענערבּפָא ןַא

 ...םלוע ןקיברַאפ ןטימ ךיז ןשימוצסיוא העדב טַאהעג .טיז ַא ןָא

 ןרעגָאמ ןרַאפ טּפַאכעגנָא קנילפ םיא טָאה רעגניפ-לטניב סנירב רעבָא

 ןבעגעג-ליב ַא טקיטשרעד טָאה עקװַאקרַאה זַא ,קיטפערק ױזַא ןוא םערָא

 .סקופ רעטגָאיעגנָא ןַא יו ,ןקַאנ ןיא ןרעיוא יד ןפרָאװעגנײרַא ןוא

 וא טעשטיװקעצ ךיז רע טָאה -- יעלואוודואוו-עק-סעק --- |

 .ןגיוא ענערָאװעג-טסוּפ ןוא -סיורג עדייב טלטניּפעצ

 םגה .רערָאלק ַא טרעהרעד ךיז טָאה ..! ךיד ןקוקנָא רָאנ ---

 "ףניפ ןופ רעטכיד רעקנירעייט ,ייטש ,ייטש .רעפטנע רעכעלקירעזייה

 -ַאב ןופ סעיצַארטסוליא קיצנַאװצ-ןוא-ןביז טימ ,סעקטַאנָאס קיצנַאװצ-ןוא

 ?ריא טליוװ סָאװ (*
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 ,,,טעבנגַאב ךיוא טסָאה וד ןעמעוו ,רעד ךיא ןיב סָאד ! סרעלָאמ עטבנג
 ,שרעדנַא לסיב ַא

 -מוא ןוא טכעלש זיא'ס זַא ןעזרעד ךיילג טָאה עקװַאקרַאה סקַאמ
 רעד ןופ םיא וצ האנש ענעטלַאהַאב יד רעבָא ,ףליה ךָאנ ךיז טקוקעג
 ריר ןייק וליפַא טָאה ןעמ זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא ץעימעהָאב רעצנַאג
 טנעקעג ןבָאה עכלעוו ,יד עלַא ,טרעקרַאפ .ךיז ןלעטשוצנייא ןבעגעג טינ
 ,דצ סנירב ףיוא ןעוועג טייצ עטצעל יד ןענייז ,ןַאינָאס טימ עטכישעג יד
 ךיז טעװ עקווַאקרַאה ױזַא יװ ,ןעז טסולגרַאפ קרַאטש ייז ךיז טָאה סע ןוא
 ...םעלק ןופ ןעײרדסױרַא ָאד

 עקיאור רעייז --- ךעלרעסיוא .רעטרעוו טלייצעג רעטייוו טָאה ןירב
 { רעטרעוו

 הבנג יד .סנפיוה יד ןיא רעבליזיקעווק טעבנגעג רעבָא טסָאה ---
 ? ױזַא טינ ...ןפָאלעגקעװַא זיא

 ַא עקװַאקרַאה ךיז טָאה -- ... טעבנגעג טינ םענייק ייב בָאה'כ ---
 קָאװשט ַא יו ,םעלק-טנַאה ןיא טסעפ ןסעזעג רעבָא זיא רע .ןבעגעג"סיר
 ,טנַאװ ןיא

 ןעגנַאהעגנָא יקסנָארבַאג ךיז טָאה --- ! קעװַא םוק ,קעװַא טוק --|
 ,רעבָא ,םיא .ןעמענרעדנַאנופ יז טלָאװעג .םערָא ןטנַאּפשעג סנירב ףיוא
 -רָאפ ךָאנ ןוא עצײלּפ רעטיירב ןייז טימ ןסױטשעגּפָא ךייוו ןירב טָאה
 : ןפרָאװעג

 ענייד ןופ רענייא ךָאד זיא'ס ?וד ,ןָא םיא רַאפ ךיז טסמענ ---
 יד ןופ הכולמ, רעד ןיא תרשמ א ,סנטסקיניײװ ,,.טייל עטלַא
 ,טסטרַאװ וד רעכלעוו ףיוא ,עיצולָאװער יד ןָא ביוה ךיא ...?עטלַא

 יקסנָארבַאג ןייא .טניימ סָאד סָאװ ןענַאטשרַאפ טינ טָאה רענייק
 -ןעמַאזוצ סעּפע ךיז טָאה רע םערָאװ .ןענַאטשרַאפ ָאי ,סיוא טזייוו ,טָאה
 .טניירפ ןגנוי ןייז ןזָאלעגּפָא ןוא ןרָאװעג רענעלק ,טעשטרָאקעג

 שילַארטַאעט לסיב ַא ןירב טָאה -- (*! עיסָאמ-עזיםַאדעמ ---
 -  ."םוקילבוּפ, םענערָאװעג-קירעגיײנ רעמ ךָאנ םוצ ןבעגעג-דנעוו ַא
 טכירק ,עקװַאקרַאה סקַאמ יװ ,שפנ ַאזַא סָאװ ריא טרעלקרעד סָאװ טימ
 ןייז ףױא לָאמעלַא טרַאװ ריא ןוא ,טסינעג ןוא ךרוד םוטעמוא
 ? גנולטימרַאפ ןייז ףױא ןוא גנונימ ןייז ףױא ,דָאנג

 םעד טכַאמעג טָאה ןיילַא ןירב ןוא .טרעפטנעעג טינ טָאה רענייק
 ; שוריּפ

 טייז ריא ...רענייב עכייו טָאה ןוא ןיילק זיא רע לייוו --- 

 .ןעמַאד ןוא ןרעה עניימ )*
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 "כרוד טינ ןענָאק ריא יװ ןעלגיופ עכלעזַא ואוו ןטרָאד ! סיורגיוצ רימ ,

 ןוא .ףיוא ייז ןסע האובת טימ תורצוא עצנַאג ,זיימ ךרוד ןכירק --- ןייג

 .ייי"יז ןעידוקסַאּפרַאפ ,דרע רעד ףיוא קלח רעזדנוא ,עקירעביא סָאד

 ררַאב רעמ ןעקװַאקרַאה טָאה שורד רעשיטעטַאּפ ןוא רעצרוק ַאזַא

 רעד דלַאביװ .קעװַא ,ךיז טכַאד ,זיא דחּפ ןייז .טגערעגפיוא יװ ,טקיא

 : ןרָאװעג רעטסיירד עקווַאקרַאה זיא .טינ רע טסייב --- טנשרד רבד-לעב

 !ּפָא זָאל !רענייא גנוי רעבָארג ,וד ,זָאל ---

 "עג ,גנַאגרעביא םוש ןָא ,ןוא ןזָאלעגּפָא טינ רעבָא םיא טָאה ןירב

 : ןײלַא םיא וצ ךיז טדנעוו

 טפול יד ןכַאמ-עילַאק זדנוא וססעװ ,רָאנ גָאז ,טענַאװ זיב --

 .ייסַאנרַאּפנָאט רעזדנוא ףױא ? סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא

 .ןרָאװעג רעקיטומ ךָאנ עקװַאקרַאה זיא --- ,.! רוכיש טסיב --

 --- .ֿפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ ןירב טָאה --- יָאי ...עלעסיב ַא --

 ןגָאװצסױרַא טפַארק יד רימ טיג סָאד ! רימ ביולג ,טוג רעבָא זיא סָאד

 ןבעג ריד ךיא לעװ טציא ןוא . ..ריד ןגעוו ןטכַארט עלַא סָאװ ,סָאד

 ! עדרָאמ ןיא

 סעקװַאקרַאה טרעהרעד ךיז טָאה --- ..! ךיז ןגעוורעד טינ ---

 ףיוא סָאד טניימ ןעמ זַא ,ןביולג טלָאװעג טינ ץלַא ךָאנ טָאה רע .שטיווק

 .תמא ןַא
 "טינ סנירב טמורבעגּפָא טָאה -- ..!ןָאט טוג ריד טעוװ סע ---

 .םיא םורַא למרומעג םענעגיטשעגפיוא םעד ןיא לוק רערעטכינ

 טרירעג טינ ךיז טָאה ,ןײלַא תיבה-לעב םעד רעסיוא ,רענייק רעבָא

 ןטסנרע ןַא ןופ רַאפעג יד ןעזרעד טָאה קעטָאלמ דערפלַא .טרָא ןופ

 "ףרָאװ ַא ךיז רע טָאה ,בייוו ןייז ןופ טּפוטשעגרעטנוא ,ןוא לַאדנַאקס

 -רעלטסניק ןופ ןוא עילעטַאדןָאלַאס ןייז ןופ דובכ םעד ןעװעטַאר ןבעגעג

 קורדסיוא ןַא ןעמוקַאב ייברעד טָאה ליפָארּפ רענעסּפעש ןייז .טנוװָא

 .ןטייווצ ַא ןָאטױציקוב .ַא טיירג זיא סָאװ ,ןַארַאב ַא ןופ

 טָאה שטַאּפ רערעװש ַא .טעּפשױוצ ןעוועג רעבָא ןיוש זיא סע

 ןיא ,סָאד טָאה רע יו ױזַא ןוא ,םינּפ סעקװַאקרַאה ףיוא ןבעגעג-לַאפ ַא

 "עגוצ ןייז ןָאטעג-גיױב ַא ןוא ןדיימסיוא טלָאװעג ,עדנוקעס רעטצעל רעד

 ,רעסַאװ קידוז ךוילּפ ַא יו ,שטַאּפ רעד םיא טָאה ,טייז ַא ןָא עלעּפעק טקעל

 -פיוא טָאה רע ....קַאב רעבלַאה ןייא ןוא ףיילש ןרעביא ןבעגעגדןערב ַא

 "רעטנוא םיא ךיז ןבָאה ךעלעינק יד .רעטירבעגּפָא ןַא יו ,ןעירשעג

 ןופ טלקײקעגקעװַא םיא ךיז טָאה לשוילעּפַאק-יברעד סָאד ןוא ןכָארבעג

 יד ןשיװצ .לאב רעטליּפשרַאפ רעסיורג ַא יו ,טנַאה רענעזָאלעגּפָא רעד

 ..+ ךיז טלקײקעגקעװַא רעעזוצ ענעקָארשרעד ןוא עטקיצטנַא יד ןופ סיפ
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 -רעק-עמַאלקער ןצנַאג םעד .סקעטָאלמ יד ךיוא ןבָאה טליּפשרַאפ
 -רַאה וצ ןבעגעג-ףרָאװ ַא עדײב ךיז ןבָאה ייז .טליּפשרַאפ לשעמ
 ןעירשעג ,טריטסעטָארּפ ןבָאה ייז .ןייטשוצפיוא םיא ןפלָאהעג ,ןעקוװַאק
 ! רע לָאז ןײגסױרַא ךיילג . ..ןײגסױרַא לָאז רע ןצעמע וצ

 א

 טניירפ ןגנוי ןייז טריפעג יקסנָארבַאג ןיוש טָאה םורַא טונימ ַא ןיא
 ןטקידניזרַאפ ַא טריפ עטַאט ַא יו ,ןײרַא טכַאנ רעטנרעטשעגסיוא רעד ןיא
 עקיטסברױַאה-טעּפש ,עפרַאש יד . . .ןריפ ןזָאלעג ךיז טָאה ןירב ןוא .קָאנב
 קרַאּפ רעטנעָאנ רעד .טליקעגּפָא םיא טָאה ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ,טפול
 עטרעטעלבעגּפָא ערעטצניפ טימ טשיורעג"געקַא יז טָאה ירוסנָאמ
 ןטייו ַא ךיז רעטניה טרעהרעד טניירפ עדייב ןבָאה ָאד ...רעמייב
 טרזחעגנייא ,"שרַאמ ןשיקרעט, סטרַאצָאמ ןופ שזַאסַאּפ ןשילַאקיזומ
 םַאדַאמ ,קיטנָאק ,זיא סָאד ..."ךתיב יבשוי ירשַא; יו ןשָארדעגסיוא ןוא
 -טינ ןופ ןרעװ-רוטּפ ןוא שטַאּפ םענעגנולקרַאפ ןכָאנ ךיילג ,קעטָאלמ
 לטָאזץיז םענעשוילּפ ריא ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא ,טסַאג ןטשטנואוועג
 .זיא טי יוװ ,ןקיאורַאב וצ ידכ ,םילכ עלַא ףיוא טעברַאעג ,קיזומ ןיא ןוא
 -ףייא ןרעוש םעד ןשיװּפָא ,זיוה ריא ןיא למוט םענעכָארבעגסיױא םעד
 ןטרָאד טָאה ןַאמ רענעפרָאװעגקעװַא ,רערעטכינ-טינ רעד סָאװ קורד
 . . . ןזָאלעגרעביא

 ,קרַאּפ ןופ םיוצ ןבעל ,ענרעטמַאל ַא ןופ ּפולס םענרעזייא ןַא ייב
 -עג ַא טימ ךיז טגָאלקַאב ןוא טמעטָאעגּפָא ףיט ,ןבילבעג ןייטש ןירב זיא
 : לוק םענעכָארב

 עכלעזַא וצ ןייג וצ ןעוועג קיטיונ ! יקסנָארבַאג ,ןײלַא גָאז ,ונ --
 , . .קיזומ טימ ייז ןטיײלגַאב שטעּפ ןליפַא . . .ךָאד וטסרעה ,טָא ? תומהב

 ַא טימ טכַאמעגכָאנ יקסנָארבַאג םיא טָאה -- ? וטסליװ סָאװ ---
 ,עכיקעטָאלמ יד ,עניימ הבורק יד -- .עמיטש רענעכַארבעג-טשרמולכ
 טָאה יז ...?קיגַאטיט, רעד ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןסעגרַאפ טינ טָאה
 ,טָאה ןַאטיּפַאק רעװַארב רעד ױזַא יוװ ,טייהרעגנוי ,טנעיילעג אמתסמ
 -ץעז ַא לָאז עילעּפַאק-ףיש יד לָעפַאב ַא ןבעגעג ,טונימ רעטצעל רעד ןיא
 טייג ןַאמ ריא ןופ ערעירַאק יד !רעה ,רעה .שרַאמ ןכעליירפ א ןָאט
 | ...טליּפש יז ןוא רעטנוא

 ןייז טימ ,טיײהרעטמערָאעג ,טרישרַאמ יקסנָארבַאג טָאה ךָאנרעד
 טגָאזעג .רָאמוה םענעטלַאהַאב ןָא טינ ,ךעלרעטָאפ ,ןוא טניירפ ןגנוי
 ; רסומ םיא

 טנייה ריד ךיא גָאז לָאמ ןטייווצ םוצ ןיוש . . . עקדיוד ,רָאנ עז ---
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 זיא טינ יװ עקוװַאקרַאה ןיוש טעװ םענייד שטַאּפ םעד ...עקדיוד ---

 עדייב רעטציא ריא טייז ןיז ןסיוועג ַא ןיא ,ןזומ טעװ רע .ןעיידרַאפ

 ,ןסיװ ךיוא טסלָאז וד טייצ ןיוש רעבָא ..,.סָאד טסייװ רע ןוא .טיווק

 :קירוצ שיט םעד ייז ןגָאלש ,שיט ןָא ּפָא ךיז ןגָאלש ייז ןעוו ,רעדניק זַא

 ןוא ןשטנעמ ןָא ּפָא ךיז ןגָאלש סָאװ ,ןשטנעמ "..!שיט ,ַאנ ,ַאנע

 ירעדניק עסױרג ,רעדניק ןופ רעסעב טינ ךיוא ןענייז ,קירוצדןגָאלש

 ךיז ןגָאלש ייז זַא ,ןשטנעמ ענעסקאוורעד-קיטסייג ...וד יװ ױזַא

 ֹוזַא זיא רעכלעוו ,םעד זיא ליואוו .,,טינ ןגָאלש ,ןכיילג רעייז ןָא ּפָא

 םיא טעז ,ןָאטעג-ייװ םיא טָאה רעכלעוו ,שטנעמ רעד זַא ,"ןסקאוורעד,

 סעװ רע ןעוו ,ןייז טעװ סע שימָאק יװ טליפ רע ןוא ,שיט ַא יו סיוא

 -לעזעג רענרעצליה רעזדנוא ןופ קיטש-לבעמ עקיסיפ-ייווצ סָאד ןגָאלש

 עקירעביא ליפוזַא טלעטשעגנָא ןענייז טירט ןדעי ףיוא ואוו ,טפַאש

 .+י סקעטָאלמ יד ייב יװ ױזַא ,ןכַאז

 : ןבעגעג-ביוה ַא סעציילּפ יד טימ רָאנ טָאה ןירב

 טימ טינ סעּפע טמיטש סוטסירק םענרעדָאמ ַא ןופ טָאבעג ַאזַא ---

 ..י*עטלַא יד ןופ הכולמ, רעד ןגעק השרד-טסעטָארּפ רעקיטנייה ןייד

 טנייה ךיד ךיא בָאה ןטלַאטשעג עכעלטע ןיא ? ריד טימ ךיז טוט סָאװ

 ןוא רענָאיצולָאװער-טנגוי ַא ,ןטנרעלעג ַא ןופ טלַאטשעג ןייא :ןעזעג

 ַא יצ ,רעטלַא ןַא ?ָאזלַא ,וטסיב רעוו ... טסילַארָאמ-ַארטלוא ןַא

 ? רעגנוי
 ןוא ןָאטעג עקיכיכ ַא יקסנָארבַאג טָאה --- ,ןכַאז עדייב ,עדייב ---

 רעד ףיוא ןסיוו ןוא ןרָאי עניימ טימ ייטש ךיא --- .טזײרּפשעג רעטייוו

 ןוא ור רעקיטסייג ןופ ,רעטלע ןוא טנגוי ןופ --- ןטלעוו ייווצ ןופ ץענערג

 טינ ךעלקריוו סייוו ךיא ןוא  ,ןייז-לחומ ןוא ןעמעניעכַאר ןופ ,ףמַאק

 רעקיטנייה ןייד טימ זַא + ךַאז ןייא רָאנ סייוו ךיא .רעסעב זיא סע סָאװ

 "קירוצ טינ ,ןַאינָאס טימ ,קילג ןייד וטסָאה ןעקוװַאקרַאה ןופ המקנ רעשיזיפ

 טינ לָאמ ןייק ןַאטעי בָאה ,ןייז-לחומ ןיימ טימ ,ךיא יו ױזַא ,ןענואוועג

 ןטצעל ַא טגייצרעביא טנייה םעד ןיא ךיז בָאה ךיא . . .ןענואוועגקירוצ

 .לָאמ

 רעטנוא ,ןגיוא עגנוי סַאטעי .טכַארטעגכָאנ ןוא ןגיוושעג טָאה ןירב

 רעד ןיא ןעמואוושעג םיא רַאפ ןענייז ,רָאה ןופ ןיורק רענרעבליז רעד

 ןופ ןעגנַאטשי-םוצ ענרעזייא יד רעביא ,טייקלקנוט רעטנרעטשעגסיוא

 ןוא רעמיײב-טסברַאה יד טעשטּפעשעג קיטומרעװש ךיז ןבָאה קרַאּפ

 ןרסומ ןוא ןָא םיא ייז ןעלטייט סָאד זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה ןענירב

 .ןעקנַאדעג עקידניז ענייז רַאפ םיא

 (לייט ןטשרע ןופ ד נע)
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 ךייט רעטייווב





 לטיּפַאק רעטש רע

 הזה -םלוע ןופ ביוהנָא רעד

4 

 טּפעלשעג ךיז טָאה ,רעלָאמ רעוויטימירּפ רעד ,ָאססור ירנַא . , ,
 טימ קַאּפ ַא -- עצײלּפ רערַאד רעד ףיוא ,דלַאװ ןשיטָאזקע ןַא ךרוד

 ץעג ןשילַאבינַאק ַא ןופ םינּפ-עקסַאמ ןייז ןוא ,רעדליב עטמַארעגנייא:-טיג

 ןלַאפעג םיא ןופ ןענייז סנּפָארט עקיטכיל זַא ,ױזַא טציוװשעג טָאה

 .ןפורעגסיוא קידנצכערק רע טָאה --- *! דליב ַא קנַארפ ןעצ,, .ןעקנופ יו
 ןפיוק לָאז סע רעוו ןעוװעג טינ ןוא ,טפיוקעג טינ טָאה רענייק רָאנ

 ָאד ויא ןעלצרָאװ ןוא ןגייוצ עטרעטנָאלּפרַאפ טימ ןצנַאלּפ רעסיוא

 -רעסיוא ןעװעג ךיוא ןענייז אפוג ןצנַאלּפ יד ...ןעוועג טינ רענייק

 -אב ,רעטעלב עטפיירטשעג טימ ןעיידיכרָא עיולב-לעה .,עכעלטנייוועג
 עסיורג ,ןעמעטנַאזירכ .טולב טימ יוװ ,ךעלעקנערּפש עטיור טימ טצירּפש

 רָאה עטזיורקעג ענעטאש ןוא עדנָאלב עכעלשטנעמ טימ ,ןעמולבדןענוז יו
 "רבדמ ןיא בייל רעד; דליב עטמירַאב סָאד .רעטעלב-טיווצ טָאטשנָא

 -גנורּפש ַא ןוא עצײלּפ סָאססור ףיוא ןרָאװעג קידעבעל גנולצולּפ זיא

 דךלַאב רָאנ ,ןפױלטנַא טלָאװעג ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה ןירב ...ןבעגעג
 שנַאלָאס רָאג זיאיס זַא ,ןעזרעד טָאה רע םערָאװ .טכַאלעצ ךיז רע טָאה

 לדיילק-רעטנוא םענעשזנַארָא ריא ןיא עטעקַאנ-בלַאה ַא ,עקלעדָאמ ןייז
 ןופ יו ,טסירב ןוא סמערָא עלעקנוט עריא ןוא .סַאלטַא ןקיצנַאלג ןופ

 לגענ עטריקַאלעג:טיור טימ םיא וצ ךיז ןעיצ ,טצינשעג ץלָאהדןלַאדנַאס

 ןייז ןיא ךיז ןעמעלקנייא ןליוו ,ןעשַארטס .,ןציּפש עקידנצכעל טימ ןוא

 : םיא ןגיוזסיוא ,זדלַאה

 ..!ןַאטעי וצ !וד ,יײג ןַאטעי וצ ---
 שינרעטצניפ ַא ןיא זיא ןוא קירוצ ףיוא ןבעגעג-טכַארט ַא טָאה ןירב

 ןופ .רעלעקיןייו ןעלכוט ַא ןיא דלַאװ ןשיטָאזקע ןופ .ןלַאפעגניײרַא

 םענעסילשעצ ַא ןיא ינַאילידָאמ סױרַא זיא לקניוו ַא ןיא רעסעפ יד ןשיווצ
 רעטעברַא:קירבַאפ עשיויוצנַארפ יד יװ ַאזַא ,רעטינרַאג םענעטעמַאס
 זיא םיִנּפ ןייז .ןדנעל יד םורָא לטרַאג םענעטעמַאס ןזיול ַא טימ ,ןגָארט

 .ןרעטיצ טגעה ענייז ןוא ,לּפָאטרַאק עטליישעג יװ ,סַאלב-ךעלקנערק
 סָאװ --- ,רעגניפ עקידרעטיצ יד ףיוא ןיױב ןֶא םיא טזייוו --- ! עז --

 ? סָאד זיא
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 ינַאילידָאמ טרעפטנע --- ...רעהטע ליפוצ ןעקנורטעג בָאה'כ --

 עטצעל יד רַאפ -- ,ּפָאק סנירב רעביא ,ךיוה ואוויץיגרע טקוק ןוא

 .י+ עניימ ןעוועג טינ ןענייז יד ךיוא ןוא .רעהטע --- ןעקנַארּפ

 ? ןעד סעמעוו ---

 ..יןבעגעג רימ סָאד טָאה ןרעטיבַאה ןישזד ---

 ? ןישזד יד ,יז זיא רעוו ---

 םינּפ ןקיטכיל ןטימ ,עטבילעג ןיימ !ַאהיַאה ? טינ יז טסנעק ---

 למערקיזייּפש ַא ךיוא טציא ךָאנ טלַאה רעטָאפ ריא .ּפעצ עגנַאל ןוא

 .יי דנָאטָאר עפַאק ןופ טייװ טינ ,סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא

 ? זיא ואוו יז ןוא ---

 ךיז טָאה ןײלַא יז .רעדליב עניימ ףיוא --- ..! ךיז טנָאמרעד ---

 ךיא ןעוו גָאט ןבלעז םעניא .קָאטש ןטרעפ ןופ קורב ןפיוא ןפרָאװעגסױרַא

 . ..ןברָאטשעג ןיב

 ...ןברָאטשעג ךיוא ךָאד וטסיב ,ױזַא ביוא ---

 ...בעל ךיא ,ךָאנ בעל ךיא .ןברַאטש טינ ןענָאק ךיא יו רעלָאמ ---

 ךימ ןעמ טָאה סקעטָאלמ יד יב ...רעסַאזלע רעד ,ָאי ,ךַא ---

 ! טָא ןוא ...עילעטַא ןיימ ןיא םורַא טינ טסיײג וד יצ ,טגערפעג עקַאט

 .*+ םורַא עקַאט טסייג וד
 ? סעריזַא ןייד ---

 .ייסקעז רעמונ עילעטַא ,ףניפ-ןוא-טרעדנוה דירַארישזָאװ יר ---

 ...ןטרָאד ...ָאי ..,ןטרָאד ,ךַא ---

 ןצרַאה ןרַאפ ךיז טּפַאכעג ,טסוהרַאפ גנולצולּפ ךיז טָאה ינַאילידָאמ

 : ךיז טרעפטנערַאפ ןוא

 רעד ךימ טָאה סָאד ? ךייק ךיא יו טסרעה ...טסוה ךיא ---

 .עילעטַא ןיא לַאד רָאטּפלוקס םייב .ןגָאלשעג וװָאקינשול ןַאגילוכ רעשיטור

 ...טסניואוו וד ואוו ,ןטרָאד

 ...דיי ַא טסיב וד לייוו ,ָאי ,ָאי ---

 (*"..1עּפוק ?עּפוקק :טציירעג ךָאנ ךיז טָאה רע ---

 .טמירקרַאפ םינּפ רעלעדייא סינַאילידָאמ ךיז טָאה רעדיוו ןוא

 ךיז ןבָאה לגענ עניירמוא טימ רעגניפ ענייז ,ןרָאצ ןופ --- לָאמ סָאד

 ןייצ עטעריטשרַאפ ענייז ךרוד ןוא זדלַאה םנירב ןּפַאכוצנָא טיירדעגסיוא

 : ןעגנוזעצ קיטפיג ךיז רע טָאה

 סיו-יורָאפ טטזומ ,
 "..!ןייז ןברָאָאטשעג

 ? טלמעג ? טלמעג (*
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 -רךַאפ ןיא ןפָאלעגכרוד ןענירב זיא --- ..! רַאמשָאק ַא זיא סָאד ---

 ,ןעגנירּפשוצפיוא גנוגנערטשנָא ןַא טכַאמעג טָאה רע ןוא חומ ןטעדַאשט
 טקירדעגוצ םיא טָאה גנואעז עיינ ַא ,טנָאקעג טינ ןוא . . .ךיז ןּפַאכפױא
 ,טרָא םוצ

 טענַאװ ןופ ,עקרעשזַאטע רעטמַארעגפיוא טינ גנַאלןיוש ןייז ןופ

 "רעד ,טערטרָאּפ סַאינָאס טּפעלשעגסױרַא טַאהעג רעירפ טָאה שנַאלָאס

 ייווצ ןכָארקעגסױרַא טציא ןענייז ,חסּפ לש הדגה ץטלַא יד -- ךָאנ

 -ָאלמ .יורפ ענעזעוועג סיקסנָארבַאג ---ַאטעי ןוא עכיקעטָאלמ : ןרוגיפ

 :ןענירב ףיוא קידנזײװנָא ,טעקװַאהעג טָאה עכיקעט

 ערעירַאק סנַאמ ןימ ..!ןכַאמ ןעמוקעג רע זיא ןלַאדנַאקס ---
 טבילרַאפ ! ריד רעביא ,ריד רעביא ,ריד רעביא ץלַא ! טכַאמעג עילַאק
 ...טבילרַאפ !ערוקש עטלַא ,ריד ןיא ךיז רע טָאה

 טימ ןוא ,טלטַאּפעצ ןעװעג זיא רָאה ןופ ןיורק ענרעבליז סַאטעי

 .ןעװעטַאר יז לָאֹז רע ןענירב וצ ןעקנואוועג יז טָאה ןגיוא עגנוי עריא

 ןעוועג ןענייז םירבא עלַא ,טרָא ןופ ןריר טנָאקעג טינ ךיז טָאה רע רָאנ
 "ליז ריא זַא ,ױזַא ןעיירש ןעמונעג ַאטעי טָאה .יילב טימ ןסָאגעגנָא

 :טסורב רעכיוה ריא ףיוא טצנַאטעצ ךיז טָאה דנַאבזדלַאה רענרעב
 ןפיוא עסַאמ-רָאה ריא ...טנעה עריא ,,.סעקטיל עריא עז ---

 ...ןענעגרה ..ןענעגרה ךימ טעװ יז ! ּפָאק

 -םיוא -- ,טגייצרעביא ןירב טציא ךיז טָאה -- !רַאמשָאק ַא --
 . .! ךיז ןּפַאכפיױא ! ךיז ןּפַאכ

 -עגוצ םיא טָאה ,ןשיק ַא יו רעקיכופ ַא ,רעכייוו ַא רעצעמע רָאנ

 : טעשטּפעשעג ןוא טקירד

 עטסוּפ ַא !ןפַאכפױוא ךיז טסעװ וד זַא ,ןייז טעו סָאװ ןוא ---

 -אוועגיטינ ...סמערָא עדמערפ ןיא --- ַאינָאס ...וטסניפעג עילעטַא
 ...ךעלעקניוו יד ןיא ביוטש ...רעלעט ענעש

 ,ןעגנַאלק ערעתמא ,ןעקנַאדעג ערערָאלק ןעוועג ןיוש ןענייז סָאד רָאנ
 טכיירגרעד ךעלקריוו טָאה ןעקװַאה ַא .טייקכעלקריו רעד וצ טנעָאנ

 םערָאוװ .ןרעדעפ עמערַאװ עקידלציק טימ גרַאב א רעטניה ןופ יװ ,רעהַא

 -טעב ןטיירדעגמוא ןסיורג ןטימ טקירדעגוצ ןעוועג בלַאה זיא ּפָאק סנירב
 ...ףניפ רעמונ עילעטַא סנכש ןיא טנוה רעד סָאד טָאה טליבעג ןוא .ןשיק

 ןוא רעטבױטַאב ַא יו ןגעלעג העש לטרעפ עטוג ָא ךָאנ זיא ןירב
 ַא יװ ,עטמיורטעג ןופ עכעלקריוו סָאד ןלײשוצסיֹורַא ךיז טימַאב ליופ
 הרוש רעטשרעטנוא רעד ןיא .ןצכעלָאש עטרעּפמולעגמוא ןופ רעדָאי
 "עגיינ ענעגייא ןייז ןוא .רעבייל-ןעיורפ עקידנצכעל ןעמוקַאב ךיז ןבָאה

 ענדעשז ןוא טרעגנוהעגסיוא ,ליבצנַאמ ןקיטפערק ,ןגנוי ַא ןופ טייקיר
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 -עשירַאנ רעד ךָאנ --- וליפַא .יקסנָארבַאג ַאטעי ךָאנ ,טריב שנַאלָאס ךָאנ

 | | ...קעטָאלמ ַארַאלק רעטַאװ

 ןרעװש םענופ טנעיילעג ןוא טרעהעג לָאמ ךס ַא טָאה ןירב דוד

 ןקירעביא ןַא ןופ ךיז ןעכושטסיוא ןכָאנ ןשטנעמ ַא טקירדרעד סָאװ טימעג

 ןפיוא הקשמ לסיב שירפ ַא ןעמענ וצ ,טלָאמעד ,זיא עטסעב סָאד ,קנורט

 טנָאמרעד .ןטייווצ םעד סױרַא לייק ןייא טימ ןעמ טגָאלש ױזַא .ןרעטכינ

 ןטמערַאװעגסױא ןטיירב ןייז ןופ ןכָארקענּפָארַא דימ רע זיא --- ךיז

 לזעלג-טוג ַא ךיז ןסָאגעגנָא ,אמַאשזיּפ ןיא קידנעייטש ,ןוא רעגעלעג

 - ןקיזָאד םעד .שיטילקנַיװ ַא ףיוא לרעטלעק-רעקיל םעד ןופ ,םָאר ןטלַא טימ

 -לעב יד ןעוועג ָאד זיא יז ןעוו ,טכירעגנייא ַאינָאס ךָאנ טָאה לרעטלעק

 ,זערטאש םענירג ַא טימ ךיז ןקיווק וצ טַאהעג ביל טָאה יז .עטתיבה

 ָאסַארויק ןקידלָאג ַא טימ רעדָא ,ןיטקידענעב ןקידנקעמשיךורייוו ַא טימ

  ןטייווצ ןוא םערוטש:-עביל ןייא ןשיווצ

 םיא ייב ךיז ןבָאה רעכעלזָאנ ןוא זדלַאה ןוא ,ןָאטעג-ּפוז ַא טָאה ןירב

 רעדנַא ןייק סָאװ ,טַאמָארַא ןכעלטנייוועגרעסיוא ןַא טימ טליפעגנָא ךיילג

 "רַאפ טינ םיא טימ ךיז ןָאק קַאינָאק רענענַאטשעגסױא וליפַא ,קנַארטעג

 טָאה ןעמלַאּפ לטײט ןוא ןעלזדניא עקידנעילב ןופ חיר ןטימ .,ןכיילג

 םעד ןּפעװסױא ןזָאל טינ ידכ ןוא .ןבעגעג"עייוו ַא םערַאװ םיא ףיוא

 ןוא סעצײלּפ יד טקעדעגנייא ,טגיײלעגקעװַא-קירוצ ךיז רע טָאה ,סונעג

 .חיר ןוא םעט ןקידלציק ןופ טלכיימשעצ ךיז

 טָאה "האופר; עמענעגנָא יד ןוא רעבירַא טינ ןענייז טונימ ןעצ ןייק

 ּפָאק ןקידלּפענרַאפ ןיא ,ןרָאװעג טכייל ןענייז סיפ יד .ןקריוו ןעמונעג

 .רעכיוו רעכעליירפ ַא -- ןצרַאה ןיא ,טייקיטכיל ַא ןעגנַאגעגפיוא זיא

 זיא .ןקירד ןעמונעג טָאה ,ןָאקלַאב-ףָאלש ןפיוא ,טייקלקנוט-בלַאה יד

 -ַאװשז ַא ,רעטשירפעגּפָא ןַא --- לָאמ סָאד .ןעגנורּפשעגפיוא רעדיוו ןירב

 ןעמָארטש עטלַאק סָאד ,ןַארקישַאװ ןרעטנוא ךיז ןסיגּפָא סָאד .רעוו

 "רַאפ טייקשירפ עטבעלעגפיוא יד ךָאנ ןבָאה ןקַאנ ןוא ּפָאק ןרעביא

 סייטש רע יװ ױזַא ,רע זיא ךעטנַאה ןקיכָאמ ןטימ ךיז קידנשיוו .טקרַאטש

 ןלעקנוט-בלַאה ןופ ןפָאלעגּפָארַא ,ךיש-קעטש ןוא ַאמַאשזיּפ ןיא ,טייג ןוא

 זיא ?טכַאנ רענירג;, ןייז וצ ךיילג .ןײרַא עילעטַא ןקיטכיל ןיא ןָאקלַאב

 | - ,ןפָאלעג רע

 ַא ,רעליק ַא ,טציא טכַארטַאב ײרעלָאמ עטקידנערַאפ ןייז טָאה רע

 "סיוא ןַא ףיוא רעקיטירק ַא ןופ ןגיוא עדמערפ טימ טעמכ ,רעטקיטעזעג

 רע טָאה "טכַאנ רענירג, ןייז ןיא זַא ,רע טָאה ןענופעג ןוא .גנולעטש

 ןירג .ןברַאפ עשינָאמרַאה ןוא קינכעט ןופ לּפַאטש ןכיוה ַא טכיירגרעד

 ןָא ,ןטייווצ ןיא רענייא ,רעביא ןעיײג סָאװ דלָאג ןוא יולב ןוא יורג ןוא
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 ,סױרַא ָאד ןטקַאװ ,רוטַאנ רעקיטכַאנ רעד ןיא יוװ ,ךייוו .,םזיטַאמַארד םוש
 -ַאב'ולב ןוא ןירג יד יו ױזַא ,טרעקרַאפ ןוא ,גנוריטַאש ןופ רילָאק
 -- רָאנ ,ביױט ַא ןופ זדלַאה ןפיוא ןרעדעפ עטדליג

 עסַאנ יד טימ ןָאטעג-עקשרָאפ ַא ןירב טָאה ָאד ..? רָאנ סָאװ ---
 רעד ןיילַא ךיז טָאה ןוא ,קנורט ןליק ַא ךָאנ רעגָא רעגנוי ַא יו ,ןּפילי
 : טרעלק

 טרעדנוה .טינ סָאד זיא רוטַארעטיל ןופ סױרַא ןצנַאגניא רָאנ ---
 -עגוצ ,טלצניקעג ָאד ןיא סעּפע .טינ סָאד זיא יײרעלָאמ טנעצָארּפ
 ...טרעלק

 :ןסָאלשַאב ןוא רָאה עסַאנ ענייז טמעקעג עלייוו ַא טָאה רע
 ןגָאז וצ ,שינעכוז ןוא ימ ליפוזַא ךָאנ ,טומ בָאה ךיא דלַאביװ ---

 ! ןמיס רעטוג ַא סָאד זיא ,תמא םעד ןײלַא רימ
 ןייז ןופ טרירַאב ךעלצרעמש טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ןדירפוצ

 .עילעטַא רעד רעביא ןעגנַאגעגמוא עליו ַא רע זיא ,קיטירק-טסבלעז
 םיא זיא ןרעלעפ עשירעלטסניק ענייז ןקעלּפטנַא ןופ רעצ רעד וליפַא
 רעד םענעגנָא ןַאמסטרָאּפס ןטינעג ַא זיא ױזַא .םענעגנָא ןעוועג טציא
 לייוו .גנוגנערטשנָא רעשיזיפ ַא ךָאנ ,קיטייוו רעכעלרעּפרעק רעטכייל
 ןטפערק עיינ ייז ןעיצ סָאד זַא ,ןלוקסומ יד ןסקַאװ סָאד זַא ,טסייוו רע
 .טולב ןקידנרילוקריצ-ךעליירפ םענופ

 -רעביא קיטומ רע טָאה --- ! ןירב רעדורב ,ןמיס רעטוג ַא זיא'ס ---
 ךָאנ ןרימ ,טנעה עטכייפ ךָאנ יד ךיז ןבירעג ןקורט זיב ןוא טרזחעג
 .טלעװ יד טינ ךיז טקידנע ןַאינָאס טימ !ןביל ךָאנ ןרימ ...ןבעל
 -וצ ףיוא סקעטָאלמ ןוא סעקוװַאקרַאה יד טימ ,ןטײקיזָאלטנַאלַאט עלַא
 רעד יו ,רעקיטש-לבעמ עקיסיפייווצ עקירעביא עלַא ,ריא ! סיעכהל
 ! געוו ןופ קעװַא ,קעװַא ,ךייא טעז יקסנָארבַאג קַאדושט רעביל

 ןכערּפשעג ערעטיב ןוא ןּפָארט ןרעטיב ןקיטכענ ןופ קַאמשעגייב רעד
 סָאװ דיירפ רעטלדורּפשעגפיוא רעד ןיא ןרָאװעג לטב ,זייווכעלסיב ,זיא
 ןטנוזעג ַא ןיא טקירדעגסיױא לכ-םדוק ךיז טָאה סע .ןעמָאנ ןייק טינ טָאה
 עװַאק ןכָאק טלעטשעג ךיז רע טָאה קידנעגניז ןוא קידלצנעט .טיטעּפַא
 רעדעי יו ,טליפעג ןוא טייהרעקידנעייטש ייק ַא טּפַאכעג .ווָאקלַא ןייז ןיא
 ןוא רָאלק ךיז טָאה רע .ףוג ןגנוי ןייז ןיא ךיז טצלעמש ןסיב רעטייקעצ
 ,ןענַאטשעג טכַאנייב ןטכענ זיא עקװַאקרַאה ױזַא יו טלעטשעגרָאפ רעטכינ
 ןוא ךעלעינק ענעכָארבעגרעטנוא טימ ,שטַאּפ םענעלַאפעג םעד רעטנוא
 -עג ןגיוא ענעקָארשעצ טימ טָאה ןוא ,ךעלערעה עטעפ עטלטַאּפעצ טימ
 -סנסיוועג ןייק רָאנ ...לשוילעּפַאק-יברעד ןטלקײקעגקעװַא ןייז טכוז
 זַא ,טליפעג רָאנ טָאה רע .טַאהעג טינ ןופרעד ,טציא ,רע טָאה ןסיב
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 רע רעכלעוו רעטניה ,טנַאװ ַא ןכָארבעגפיוא רע טָאה שטַאּפ םעד טימ

 .* . ןטייקכעלפעה ןיא ןוא טפַאשקנעב ןיא ,טקיטשעג רעטציא זיב ךיז טָאה

 ןבָאה םילָאװײט עכעליירפ ןופ עטּפָאכ עצנַאג ַא ןוא --- ןכָארבעגפױא

 ןעיירד ,דָאהערַאק ַא םיא םורַא ןצנַאט ןוא ךורב ןכרוד ןסירעגניײרַא ךיז

 .עװַאק ןופ ערַאּפ רעקידעקעמש רעד ןיא ךיז

 ײז רע טָאה ..!ןײרַא טמוק !ןײרַא טמוק !ךָאנ ,ךָאנ --

 יבוא ןוא טלצנעטעגרעטנוא ןיײלַא ייברעד ,טרעדָאפעגפיוא שירעפיטש

 ןטכעג טָאה רע סָאװ ,לדיל-ענירַאמ סָאד טקידנערַאפ .ןעגנוזעגרעט

 | : ןביוהעגנָא

 ..!ענירַאמ ַאל-עד י'רַאג על ַאלַאואוו

 ,קָאר ןעיולב םעד טגָארט ןעמ זַא
 ...קָאז רעטלַא ןייק טינ ןעמ זיא
 -- לדיימ ןייז טימ ךיז טייגעצ רע ןעוו

 ,םי רעסיורג רעד ךיג םיא טסיירט
 -- ענירַאמ רעד ןופ גנוי רעד זיא סָאד

 ...האנק ןוא טכוזרעפייא ןופ יירפ
 ..! םַאלפ ַא רָאנ --- עילַאװכ ַא טינ

:2 

 רע טָאה ,רדנ ןרעווש ַא ןופ ךיז טיירפַאב רעכלעוו ,טעקסַא ןַא יו

 ןופ ךיז ןָאטוצסױא טנעמָאמ רעד ,סָאד טסייה ,ןעמוקעג ,טבעלעגפיוא

 טולב סָאד יװ ,טלעווק ץרַאה סָאד יװ ךיז ןרעהוצ ןוא ןטכילפ עשירַאנ

 עלַא ןיא ןײרַא ךיז טסיג גָאט ןופ טכיל סָאד יװ ,ןרעדָא יד ןיא טגָאלש

 .סיז ןוא קידרקפה ףיוא-ןגייטש ןרעגַאב עכעלטנגוי יװ ,ךעלכליימ-טיוה

 רךעירפ ןיא ךיז ןעדיוה וצ טוג זיא'ס !ןירב דיוד ,רעיירפ ,רערעטנומ

 ןּפעש .ןביורטנייוו יװ ,ןּפיל עלופ ןגיוזסיוא .סעילַאװכ ףיוא יו ,סמערָא

 רָאנ .גנונעכער ןָא -- רקיע רעד .גנונעכער ןָא ןבעגקירוצ ןוא קילג

 .טיג ןופרעד ןסייוו עקידנביל ןוא עטבילעג .תונובשח ןריפ רעמערק

 לגיּפש ןיא טכַאלעגנײרַא ןוא עװַאק עסייה ןייז טּפוזרעד טָאה רע

 : טנַאװ ןפיוא
 ..? טינ רימ טמוק סע ,יסָאװ ---

 "עג לָאמַא טָאה סָאװ ,לגניי ןװַאװשז ַא טכַאמעגכָאנ רע טָאה סָאד

 ,ןסעיגָאטימ : ךַאז ַא סעּפע רָאנ יוװ ,ןוא טפעשעג ןיא ןטַאט ןייז ייב טניד

 ןקיטכערַאב ךיילג סָאד רע טגעלפ ,המודכו ריצַאּפש ַא ןּפַאכ ,ןעקנירט-ייט

 "..3טינ רימ טמוק סע ,יסָאװ; :עלעגַארפ רעקידעשטיווק ַא טימ
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 -פיוא יד ןיא ןפרָאװעג טציא םיא ךיז טָאה סָאװ ,עטשרע סָאד

 ץעבלעז יד .עילעטַא רעד ןיא גנונעדרָאמוא יד ןעוועג זיא ,ןגיוא עטכַאװעג

 טפַארק ןייק רָאנ ,טקרעמַאב טכַאנרַאפ ןעטכענ ןיוש רע טָאה גנונעדרָאמוא
 -טסניד ַא יו ןטעברַא ןוא טימרעד ךיז ןבעגוצּפָא טַאהעג טינ ןליוו ןייק ןוא
 -טַאמש יד ,טציירעג םיא טָאה ךעלעקניוו יד ןיא טייקניירמוא יד .,דיומ

 עקידנעגנעה-םורק יד ,ןברַאפ עטשיװעגּפָא ןוא ןיטנעּפרעט ןופ טעפ ,ךעלעק
 יזַאג רעניילק רעד ןיא רעלעט ענעשַאוװעג-טינ יד ,טנעוו יד ףיוא ןטנווייל

 ...עקרעשזַאטע רעד ףיוא ןענָאטרַאק ןוא רעכיב ענעפרָאװעצ יד ,ךיק
 רע טָאה ,ןגייל ךיז לָאז עיגרענע עטזיורבעגפיוא יד קידנטרַאװ טינ ,ןוא

 טימ ךיז טנּכָאװַאב ןוא ,טַאלַאכ-טעברַא ןטלַא ןַא טּפַאכעגפױרַא ךיז ףיוא

 ןליפַא ןסעגרַאפ טינ .עטתיבה-לעב עטינעג ַא יװ ,ךוט-ביוטש ןוא םעזעב

 -סיוא .לבייה ַא טימ יו ךעטנַאה ַא טימ רָאה ּפָאק םעד ןעלקיוװרַאפ וצ

 ןעמונעג רע טָאה ,ןיטנעּפרעט ןוא רעסַאװ טימ לָאּפ ןצנַאג םעד טצירּפשעג

 ענייז ןופ םעטיר םוצ ,קידנעגניז ןוא קידנעלצנעט .ןשיוװ ןוא ןצוּפ ןוא ןרעק

 -רעביא ,ךעלעקניו עלַא טקינײרעגסױא ױזַא רע טָאה ,ןעגנוגעווַאב

 ,טנעו יד ףיוא רעדליב יד טכיילגעגסיוא ,ךעלשיט ןוא ןלוטש טקורעג
 יד ,ץנַאלג םוצ זיב ןבירעג רעטצנעפ-עילעטַא עסיורג יד ןופ ןביוש יד

 -עגּפָא רעטערבלָאמ יד ,ןטסַאק ןיא ןעמונעגנעמַאזוצ ןעלזניּפ ענעפרָאוװעצ
 שנַאלָאס סָאװ ,עקרעשזַאטע-רעכיב רעד ןיא גנונעדרָא טכַאמעג ; ןשַאוװ
 יד רע טָאה םעדכָאנ .ןפרָאװעצ טייקירעגיינ רעשירעבייוו ריא ןיא טָאה
 ןוא סקַאװ ןרעטיש טימ טצירּפשעגסױא עגָאלדָאּפ ענעזָאלעגּפָא עצנַאג

 .לקניוו וצ לקניוו ןופ טשרַאב-סופ רעסיורג ַא טימ ןבייר ןעמונעג קיסיילפ

 ...תוכאלמ עטסטבילַאב ענייז ןופ ענייא ןעוועג לָאמ עלַא זיא סָאד

 ךיז ןיא טָאה רע רעפיט סָאװ ,ןרָאװעג זיא לֶאּפ רעד רעקיצנַאלג סָאװ ןוא

 םענעבירעג ןופ היר םעד ןוא טייקשירפ ענעפַאשעג יד טמעטָאעגנייא
 : ןעגנולקעג דיל ןייז טָאה רעכעליירפ ץלַא ,סקַאװ

 ! ענירַאמ רעד ןופ גנוי רעד זיא סָאד

 ,האנק ןוא טכוזרעפייא ןופ יירפ

 ...םָאלּפ ַא רָאנ -- עילַאװכ ַא טינ

 רעד .העש ןבלַאהטרעדנָא עטוג טעברַאעג קיסיילפ ױזַא טָאה רע

 טַאלַאכ ןטלַא ןרעטנוא ,ןרעטש ןופ ןענורעג םיא זיא סייווש רעסייה

 -ןדירפוצ רעבלעז רעד טימ סָאד רע טָאה ןעמונעגפיוא רָאנ ,םיא טלציקעג

 םעזעב ַא טימ טינ ,טעברַאעג גָאט ןסייה ַא ןיא טלָאװ רע ןעוו יו ,טייק

 זיא רעקרַאטש ךָאנ ןוא ,ןברַאפ ןוא לזניּפ ַא טימ רָאנ ,טשרַאב-סופ ןוא

 דלַאב זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע ןעוו ןרָאװעג טייקנדירפוצ ןייז
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 ןשַאװּפָא ןוא ןפייזּפָא ,ןפרַאװּפָארַא ַאמַאשזיּפ ןוא טַאלַאכ ךיז ןופ רע טעװ

 .װָאקלַא ןיא (*שוד םענעמוג ןרעטנוא ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ,ךיז

 -סױרַא טנעה ענעשַאװעגּפָא טימ רע טָאה --- ןעמַארפיוא טקידנעעג

 ןפָאלעגפױרַא ,ןכיצ ןוא רעכעלייל עטסערּפעג-שירפ דָאמָאק ןופ ןעמונעג

 ןוא ןכיצ יד .טעב ןטיירב ןופ שעוו יד ןטיבעגרעביא ןוא לּפערט ןפיוא

 עטַאלג ןוא עליק ,טנווייל ןשידנעלָאה םענייפ ןופ ןעוועג ןענייז רעכעלייל

 .ןדנ ןיא ,ןַאינָאס טימ הנותח רעד וצ ,ןעמוקַאב סָאד טָאה רע ,דייז יו

 יד ןיא םעד ןופ לייט ַא ןזָאלעגרעביא ַאינָאס טָאה םיא ןזָאלרַאפ םייב

 טַאהעג טינ טרָא ןייק רעמ טָאה יז לייוו יצ ? טומסיורג ןופ ,ןדָאלפוש

 עבלעז סָאד ..?דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ ? סעזילַאװ עריא ןיא

 "עגטימ סנייא .ךוּפ םענייר ןופ סנשיקיּפָאק ייווצ יד טימ ןָאטעג יז טָאה

 קידנעיצרעביא ...םיא רַאפ ןזָאלעגרעביא --- עטייווצ סָאד ןוא ןעמונ

 רָאלק ןירב דוד טָאה ,ןשיקיּפָאק ןקידמותירַאפ ןוא ןכייוו םעד טציא

 . טכיזעג ריא ןופ לַאװָא ןקידנכַאל ןטימ ּפָאק םענעדלָאג סַאינָאס ןעזרעד

 "יבעג ןופ טייקשירפ עקידלציק יד קידנליפרעד .ןשיק ןופ עלעבירג ןיא

 -יכ לָאמ עלַא יז טגעלפ ,קַאב ןוא ודלַאה ןטעקַאנ ריא טימ ,ךיצ םענעט

 עלַא םיא רַאפ זיא סָאד ...שירעריּפרַאפ ,קידלטסערפ ױזַא ,ןעקיכ

 ןבעל ןבָאה םיא ליװ יז זַא ,םיא ףיוא טרַאװ יז זַא ,ןכייצ ַא ןעוועג לָאמ

 גנורענירעד עקיזָאד יד !קידריװקרעמ ,רָאנ ...םיא ןעמענמורַא ,ךיז

 ןעשעג זיא'ס יװ ,ןצרַאה ןיא ןגיוזעג טינ ,טרַאעג טינ רעמ טציא טָאה

 ,ןפירגַאב רע טָאה ....ךיצ סָאד ןטייב טגעלפ ,ןירב ,רע ןעוו ,רעהַא זיב

 ,ךיז טָאה דנואוו יד .ןכָארבעג ןצנַאגניא זיא טײהנעגנַאגרַאפ רעד טימ זַא

 ...רעמ טינ טקיטולב ,ןעיצרַאפ וצ ןביוהעגנָא ,סיוא טזייוו

 םייב רע טָאה ,רעסַאװ-ךעלבעל טימ ךיז ןסיגּפָא ןוא ןפיײזּפָא ןכָאנ

 םעד ךיז ןבירעג ווָאקלַא ןיא עלעווייא רענרעזייא רעד ןופ רעקַאלפ

 ןיא ךיז טכַארטַאב ,בגַא ,ןוא ךעטנַאה ןקיכָאמ ןסיורג ַא טימ רעּפרעק

 ןופ םיא טָאה רוגיפ עשליבצנַאמ עטנוזעג ַא .לגיּפש ןטעװעקַאילבעגּפָא

 יד ןיא לָאמש ןוא סעציילּפ יד ןיא טיירב .טקוקעגנָא םוהת ןקיקע-ריפ

 טלגנעלשעג ,ךיוב ןטייז עדייב ןופ ןלוקסומ עטלוב ייווצ טימ ,ןדנעל

 סָאד ...ןכייצ ןגעק ןכייצ ,סנכייצ-עגַארפ עסיורג ,עטרעקרַאפ ייווצ יו

 יד .גנורינערט רעלעיצעּפס ךס ַא ךרוד טעברַאעגסיױא ,ןירב ,רע טָאה

 רעדליב-טנַאסענער יד ןוא סמואעזומ יד ןיא ןרוטּפלוקס עשימיור-שיכירג

 טכַאמעג ,הנותח ןייז רַאפ ןעצ רָאי ַא ,טייצ רענעי ןיא ,םיא ףיוא ןבָאה

 ןַא ןעמוקַאב וצ ןטסָאמֹרַאפ ךיז טָאה רע ןוא ;קורדניײא ןקרַאטש ַא

 .רעוָאש (*
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 םערָאװ .טינ סָאד ךיז טָאה ןבעגעגנייא ןצנַאגניא רָאנ ,רוגיפ עכעלנע
 טינ ,ךרעב ,ןעוועג ןענייז ,ףוג ןופ ןלייט ערעדנַא יד ןגעקַא ,ענייז סיפ יד
 ךס ַא ןופ טמַאטש רעכלעוו ,רעלעפ ַא --- קנַאלש גונעג טינ ,גנַאל גונעג
 ,ןעגנוגנערטשנָא עשיויפ ןָא ןוא טפול ןָא גנואיצרעד רעשידיי תורוד
 געמ ,ןכַאמ-טוג טינ רעמ ,רעטלע ןסיוועג ַא ךָאנ ,ןיוש ןָאק ןעמ סָאװ ןוא
 ןיא ...קיטױנ זיא'ס יװ ליפ יוזַא לָאמ ייווצ טרָאּפס ןביירט ןעמ
 רוגיפ עשינַאמרַאה רעקינייװ-רעמ ַא ןעועג רעבָא סָאד א ןײמעגלַא
 רעקיטייצ ַא יו ,ךעלניורב .ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא ןױשרַאּפסנַאמ ַא ןופ
 ,עקיצנַאלג ןוא ערַאק ,ןגיוא-לדנַאמ ענעטינשעג-ןייפ טימ ,טיוה ןיא ,סונ
 --- ןּפיל ענעסָאלשעג-טסעפ יד ןשיוצ לגנעלשעג רעדנוזַאב ַא טימ ןוא
 ןוא רעלטסניק ענעריובעג ייב ןָא ,לָאמטּפָא ,טפערט ןעמ סָאװ עיניל ַא
 ,רָאה עלעקנוט ןופ רעכיו ַא -- ןרעטש ןרעביא .ןרוטַאנ עכיירטסייג
 -לזיורקעג ןוא רעצרַאװש ךס ַא ןעזעגסיוא ,ןשַאװ ןכָאנ ,טציא ןבָאה סָאװ
 ןסַאנ רעייז טימ .ןביורטנייוו עקיטייצ ןופ לגנעה רעדליוו ַא --- רעט
 יד ןופ קילב ןפיט םעד ןכָארטשעגרעטנוא רעמ ךָאנ יז ןבָאה ץנַאלג
 ןופ קוק רעקידנכַאל ןוא רעגנערטש ַא ןעוועג זיא סָאד ,ןגיוא עסיורג
 .טפיג ַא יװ טיידרַאפ ןוא טבעלעגרעביא ךס ַא טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא
 ; ףָאטש-גנוקיטפערק ַא ,קינָאט ַא ןרָאװעג זיא טפיג ןופ זַא ,טיידרַאפ ױזַא
 -רָאפ טימ ןוא סָאמ טימ טרעוו סע ןעוו --- קינעסרַא ןוא ןזייא יװ ױזַא
 ,םירוסי עשילַארָאמ ענעגנולשעגּפָארַא יד .טולב ןיא טּפַאזעגנייא טכיז
 ןופ ךׂשמ ןיא טײקמַאזנייא עשיטעקסַא יד ןוא ,ןײגקעװַא סַאינָאס ךָאנ
 ,לַאפ ןקיזָאד םעד ןיא ןטפיג עטיידרַאפ יד ןעוועג ןענייז ,םישדח ךס ַא

 -ָאג ַא ,וָאקלַא ןופ קידנפױלסױרַא ,רע טָאה -- ..!ָאהיָאה --
 לקזיב ,עילעטַא עצנַאג יד .טסורב רעלופ רעד טימ ןבעגעג"עקשטָאג
 ןיא ןביוש עסיורג יד .ןפורעגּפָא קיכליה ךיז טָאה ,ךַאד ןוא רעטצנעפ
 .ןָאטעג רעּפמילק ַא ןבָאה טנַאװ

 ןקידנרעדָאפסױרַא ןייז טרזחעגרעביא רע טָאה ..! ָאהיָאה ---
 ? טגָאזעג יקסנָארבַאג טָאה יװ -- ,רעליטש לסיבַא רָאנ ,רעטכעלעג
 יו ..!רערעדנא ןַא טימ ךיז ןטסיירט ךיילג זיא ,קעװַא ענייא;
 . *9 ןירב ,וטסניימ

 ןצירּפשּפָא סָאד ,םינּפ ןרעביא רעסעמ"ריזַאר ןופ שזַאסַאמ רעד
 סָאד ןוא דמעה ןשירפ ןופ טייקליק יד ,ןָאלָאקעדָא טימ ןקַאב יד ךיז
 ןבָאה טנַאװעג ןעיולב-לקנוט ןופ גוצנָא ןטלגיבעג-טוג ַא ןיא ךיז"ןָאטנָא
 זיא ץלַא רעכלעוו ןיא ,טכיוועגכיילג ןכעלרעניא ןַא וצ טכַארבעג םיא
 -רַאפ ןייז ןוא בױהנָא ןייז טָאה ץלַא ןוא טלעוו סטָאג ףיוא טקיטכערַאב
 טינ גנַאל ןיוש רע זיא גנומיטש רעשינָאמרַאה ַאזַא ןיא ...ףוס ןטניד
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 טציא טָאה לעטשעגילָאמ םורַא טייקיטכיצ רענעפַאשעג רעד ןיא .ןעוועג
 ןטכיולעגפיוא טלַאטשעג רעטעקַאנ סשנַאלָאס טימ *טכַאנ ענירג, יד

 רָאּפ ַא טימ ,ךָאנ םיא טָאה סָאװ ,לסיב סָאד .טייקפייר רעלופ ריא טימ

 -עצ טציא זיא ,טלצניקעג ןוא טרעלקעגוצ יו ןעזעגסיוא ,קירוצ העש
 טייקגדירפוצמוא עקידנעטש סגירב ,טכיליגָאט ןלעה ןיא ןרָאװעג ןצלָאמש

 ןגיולפעצ זיא ,טקידנערַאפ טרעוו טנווייל ַא יו ךיג ױזַא ,ןײלַא ךיז טימ
 סָאד ךיז טָאה סױרַא ךיק רעשירעלָאמ רעצנַאג רעד ןופ ...ערַאּפ יו

 סָאד לָאז ןעמ :ךַאז ןייא ןיא טציא טקיטיונעג טכירעג עשירעלטסניק
 ןסַאפוצנײרַא -- טײדַאב סָאד טָאה לַאּפ םעד ןיא ....ןריוורעס ןייש

 ןעיירעצינש עכַאלפ טימ ,םַאר עקיזָאד יד ,םַאר רענייש ַא ןיא דליב סָאד
 ןעוועג ןָאטכענ ןופ ןיוש זיא ,דלָאג-ךעלטיור טימ טברַאּפַאב ןוא טצוּפַאב

 יד וצ טסַאּפעגוצ ןעוועג ןטסעבמַא --- רילָאק סלַא זיא ןוא ,טיירגעגוצ

 ןַאּפליט רעקידנעילב ַא יו ,טנווייל ןופ רענעט עיולב-יורג ןוא ענירג

 .לגנעטש ןוא טָאלב םוצ

 "ןייש ַא יו זיא ,ןייז טינ לָאז סע ןעגנולעג יװ ,םַאר ַא ןָא דליב ַא

 עטוג ַא .גנוסַאפ ַא ןָא טנַאילירב ַא יװ ,ךעלכיש ןָא לדיימ טדיילקעג

 -גולעג סָאד טכיירטשרעטנוא ,ענעפרָאװעצ סָאד ןעמַאזוצ:טציּפש םַאר

 ןיא עשיטַאמַארד סָאד סױרַא טקור ,וויטקעּפסערּפ יד טפיטרַאפ ,ענעג
 וצ ןפיוקרַאפ םייב סרעלָאמ עלַא ןסייוו דוס ןקיזָאד םעד ...טנרָאפ
 .ןעמַאר יד ףיוא סיוא-ןליּפש ייז .ןטעברַא ענעגנולעג-טינ ערעייז סרעשופ

 ןרעו עכלעוו ,ןעײרעצינשיקָארַאב טימ ןעמַאר עקיטנַא עטלדנַאהעגניײיא

 ,לָאמטּפָא ,ןשיוט ,יינ סָאד ןופ ,זדנָארב ןוא דלָאג ןיא טברַאפעגרעביא
 -רעביא ןַא טנווייל ןטלָאמַאב םעד וצ"ןביג ןוא ,גיוא עטינעג סָאד וליפַא
 | | .ץנַאלג םענעבירטעג

 ןופ דליב עקיטרַאפ סָאד ןבעגעג'םענ ַא קידלודעגמוא טָאה ןירב

 ינײרַא -- טדערעג טושּפ ,רעדָא ,"ךעלכיש םיא ןָאטנָא; ידכ לעטשעג

 רע .עינָאלד ןיא ךָאטש ַא ןעמוקַאב ןוא ןבעגעג-םענ ַא .םַאר ןיא ןסַאפ

 רעקישטניילק ַא טימ טעיליּפשעגוצ לטרעװנָאק ַא ןזיאס :קוק ַא טיג

 עפרַאש סָאד .דליב ןרעטניה ,טנווייל ןופ דנַאר ןטגיוברַאפ םוצ עקליּפש
 עלָאמש סָאד ...טכַאמעג םַאזקרעמפיוא ,ןָאטעגיקיּפ ַא םיא טָאה לּפעק
 זיא'ס .ךיוא --- טפירשפיוא יד ,טנַאקַאב סיוא סעּפע םיא טעז לטרעוװנָאק

 "רעד ןטכענ ךָאד סָאד טָאה רע !סיוועג ,טפירשטנַאה ענעגייא ןייז
 רענעבירשעג טסעפ ריא רָאנ .רַארָאנָאה סלַא ,עקלעדָאמ ןייז טגנַאל

 ןשימעכ ַא טימ ןכָארטשעגרעביא ָאד זייא טריב שנַאלָא ס ןעמָאנ

 : טצַארקעגנָא זיא ,ןבַאטשכוב עקילייא טימ ,םעד רעביא ןוא ,טפיטשיילב

 ...ןירב דיוד
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 ,טניימ סָאד סָאװ ןענַאטשרַאפ טינ ןוא טניוטשעג עלעגר ַא טָאה רע
 -ןפע ןַא ןוא לעטשעגילָאמ ןפיוא טלעטשעגקירוצ דליב סָאד טָאה רע
 -עג ןטרָאד זיא לריּפַאּפ ענעקנַארפ-טנזיוט ַא .לטרעװנָאק סָאד ןבעגעג
 רעד טָאה רע סָאװ ,לריּפַאּפ עבלעז סָאד זיא'ס ! גָאט רעד יו רָאלק .ןגעל
 רעדימ-טיוט ַא ,זיא רע רעדייא ,טגנַאלרעד שנַאלָאס רעקידווענח-ץרַאװש
 יװ .עּפַאנַאק ןייז ףיוא ןלַאפעגרעדינַא ,טעברַא ןופ רעטקיטעזעג ַא ןוא
 -עגנָא לטרעוװנָאק סָאד טָאה שנַאלָאס זַא ,רָאנ רע טקנעדעג לַּפענ ַא ךרוד
 גיוא ןייא טימ ןוא ,ץרש ַא ןָאיטמענ ןעמ יװ רעגניפ ייווצ טימ ןעמונ
 טינ ןטכענ רע טָאה עלעקוק ןשיטָאּפש ריא ...םיא ןיא טקוקעגנײרַא
 טוג ױזַא םיא סָאד טָאה שנַאלָאס :רָאלק זיא רעטציא .ןענַאטשרַאפ
 ,ןפָאלשעגנייא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,טכיזעג ןיא ןפרָאװעגקירוצ יו

 "עגוצ עקליּפש ַא טימ ןוא טלָאװעג טינ יז טָאה םיא ןקעוופיוא ,ָאי
 ךיז זומ ,ןירב ,רע זַא ,טוג רעייז קידנסיוו ,לקניוו-דליב ןרעטניה ןכָאטש
 ןיא ןסַאפנײרַא ןָאט-םענ ַא סָאד טעװ רע רָאנ יו ,ןסױטשנָא םעד ףיוא
 סָאװ טימ ? גנוקידיײלַאב ַאזַא ןעוו רַאפ ןוא סָאװ רַאפ רעבָא ...םַאר
 ,.?גנוטכַארַאפ ןופ טסעשז ַאזַא טנידרַאפ רע טָאה

 רַארָאנָאה ןטימ לטרעוװנָאק סָאד ןבעגעג-ץימש ַא רע טָאה קידסעכ
 : עגָאלדָאּפ רענעסקעוועג-שירפ רעד ןָא

 םענופ טפלעה ַא טקנוּפ ךָאד זיא'ס ? קיניײװ ןעוועג ריא סָאד זיא ---
 ביוא ןוא . . .ןעּפול ַאוסנַארפ ןופ ןעמוקַאב טָאה ןיילַא רע סָאװ בָאגפיוא
 -רעד טציא ..! ױזַא ךיז ןײגַאב טינ ,ןגָאז טנָאקעג ךָאד יז טָאה -- ָאי
 .יז טָאה טגָאזעג ,ָאי ...טגָאזעג ָאי סעּפע טָאה יז זַא ,ךיז רע טנָאמ
 רָאנ "...טריזָאּפ ָאד ךיא בָאה םעד בילוצ טינ ? טלעג ,סָאװ ,ךַא;
 רֶע סָאװ טקידיײלַאב ףיט זיא יז .טקידײלַאב זיא יז ..?סַאװ בילוצ
 ןטכענ ,םיא טָאה ןעּפול .....ןגָאז וצ טרָאװ-טוג ַא ןָא ןפָאלשעגנייא זיא
 ,עקלאערק רעדליוו רעד ,ריא ןביירש וצ טנרָאװעג ךיוא ,סקעטָאלמ יד ייב
 ,ךיז ןעמ ןָאק ? טסנרע ױזַא ךעלקריוו סָאד זיא ...רעטרעוו רָאּפ ַא
 ? דימ-טיוט זיא שטנעמ ַא סָאװ ,םעד ףיוא ןקידײלַאב ,ללכב

 ןטכעג יװ ױזַא טקנוּפ טּפַאלקעצ ןענירב ייב ךיז טָאה ץרַאה סָאד
 סקעטָאלמ יד ייב ןעּפול ַאוסנַארפ ןעזרעד גנולצולּפ טָאה רע ןעוו ,טכַאניײב
 -טינ ןיא ןעמואוושעגפיוא םיא זיא טײקטעקַאנ עלעקנוט סשנַאלַאס ןוא
 .ּפָאק ןרעטכינ

 ןייז רַאפ טינ --- ,ןסָאלשַאב רע טָאה -- ! סָאד טינ זיא'ס .ןיינ ---
 ןופ טייקיטליגכיילג ןייז רַאפ רָאנ ,טקידײלַאב שנַאלָאס זיא ןּפָאלשניײא
 -רענענַאטעגנָא ,ןעגנוריזָאּפ עריא ןופ טייצ רעצנַאג רעד ןיא ןוא ןָא-ביוהנָא
 רֶע סָאװ ,רַאפרעד יז זיא טקידײלַאב ... ץנַאג ןוא טעקַאנ-בלַאה ,טייה
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 ריא ןוא ,טלַאהניא ןשירעלָאמ ןצנַאג םעד ןעמונעגסױרַא ריא ןופ טָאה

 ריא ,טייקסטוג ריא ןגיוזעגסיוא ,ץכעלָאש ַא יו ,ןסעגרַאפ בייל םענייש

 עקידייז ריא ןוא ,םיא ןעניד וצ גנואימַאב ריא ,דלודעג ריא ,ץלָאטש

 זיא ןעּפול רעבָאהביל רענערָאפעגּפָא רעד .טרירעגנָא טינ וליפַא טיוה

 -כיילג ןוא ....לחומ טינ ןעיורפ ןענַײז ןכַאז עכלעזַא .טכערעג

 ,ןעוועג טינ לָאמ ןייק ריא וצ ,ןירב ,רע זיא ,ןעמונעג טנורג ןיא ,קיטליג

 -עד-לעטָאה ןופ ץַאלּפ ןבעל ,עפַאק ןיא טפַאשטנַאקַאב רעטשרע רעד ןופ

 קנעדנָא סַאינָאס וצ טפַאשיירט ענעסעגעגנייא ,עשירַאנ ןייז רָאנ .ליוו

 .י* טציא . ..טציא רעבָא .רעטייוו טירט ַא ןייג וצ ןזָאלרעד טינ םיא טָאה

 ךיז טָאה רע ןוא טּפַאכעגנָא םיא טָאה דלודעגמוא ןופ רעביפ ַא

 :ןלייא ןוא ןעלמוט ןעמונעג

 וליּפַא .. . סיפ יד וצ ריא ןלַאפ !ריא טימ ןדייר ! יז ןעניפעג ---

 יָאזקע יד טָא ,זיירּפ ןדעי םוא ,ןטעברעביא .יז ןטעברעביא רָאנ !סָאד

 טימ ןוא ןירעזענילָאּפ ַא ןופ טוה רעכעלנירג רעד טימ ,טייהנייש עשיט

 יייןרעדָא עריא ןיא טולב שידיי סָאד

 :ןבױהעגנָא טָאה רע סָאװ ,סָאד ןקידנערַאפ טּפַאכעג טָאה רע

 ,םַאר רענייש רעטײרגעגנָא רעד ןיא *טכַאנ ענירג, יד ןלעטשניײרַא

 ןבָאה טנעה יד .ךעלקעוושט ענעשעמ טימ טייז עטייווצ יד ןקיטסעפַאב

 .טרעטיצעג םיא
| 

 "ייטש ןייז יװ ,טרסומעג ןיײלַא ךיז רע טָאה --- ! רענייא דמלמ ---

 ָאד ךיז טָאה קילג טעקַאנ ַא -- ,טגערעגפיוא זיא רע תעשב זיא רעג

 טסיירט ןוא טייקכעלבייוו ןופ רצוא ןַא ,עילעטַא רעד ןיא טײרדעגמורַא

 ךעלקערב ןביילק ןפָאלעג טסיב וד ןוא ,טנעה יד ןיא ריד ייב ןעוועג זיא

 "נָאמער"יינ רעד טימ ךיז ןטעברעביא ,סעקוװַאקרַאה יד ןופ שיט ןרעטנוא

 עטרעדוּפעג טכעלש ,רָאה עטברַאפעג-שלַאפ עריא טימ ,ַאינָאס רעטריט

 ,ןרעױדַאב םוש ןָא ,רעביא-טייג ןוא ןעקנוזעג ןיוש זיא עכלעוו ,ןקַאב

 ! רענייא דמלמ ,רעביא ךיז טעב טריב שנַאלָאס טימ ,טנַאה וצ טנַאה ןופ

 ,טנעקַאב ריא טימ ךיז טסָאה וד ואוו ,עפַאק םעניילק ןיא ...ריא טימ

 .יי ריד ףיוא רשפא טרַאװ יז .גָאט עלַא ןטרָאד טציז יז .יאדװַא יז טציז
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 טּפַאכעג טָאה רע ןכלעוו ,ליבָאמָאטָאיסקַאט רעטסעב-רעטשרע רעד

 "סױא םיא טָאה ,עילעטַא ןייז ןופ רעיוט ןבעל ,ד'רַארישזָאװ יר ףיוא

 -עגּפָא ןַא יו ךיז טּפעלש סע זַא ןוא ,לעדָאמ עטרעטלערַאפ ַא סלַא ןעזעג

 ןופ ץַאלּפ ןבעל ,עפַאק םעניילק םוצ ליימ רָאּפ יד .עשטַאילק ענערָאפ
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 ןיא טָאה ןטָאזעג ױזַא ...ךעּפ ןופ יװ ןגיוצעג ךיז ןבָאה ,טַאר-טָאטש
 טָאה רע .סלופ ןייז טּפאלקעג טָאה ךיג ױזַא ,ךלודעגמוא יד ןענירב
 יבלַאה ןעוועג זיא'ס -- לרעגײז:טעלסַארב ןייז ףיוא ןבעגעג קוק ַא
 ןעמענ סרעייג קידייל רעזירַאּפ יד ןעװ טייצ עקיטכיר יד .יײװצידָאנ
 רעקיטסברַאה:טעּפש רעטכייל ַא ...קיטשירפ ןטייווצ ןכָאנ ַאקָאמ ַא
 -ייגש עטשרע יד ןופ רענייא ,ןטפול רעד ןיא טיירדעג ךיז סָאה עלעיינש
 רעד ןיא ךיז ןצלעמש ,רַאוטָארט םוצ טינ ןליפַא ןעייגרעד סָאװ ,ךעלע
 רעטנעָאנ רעד םורַא סעדייבעג עקיטכערּפ יד רעביא ןעיצ ןוא ןטפול
 טימ ,בעװעגיזַאג םעד וצ ךעלנע ,ןלַאואו עקיטכיזכרוד טםימ יװ ,ענעס
 רעדייא ףוג םענייש סשנַאלָאט ןגיוצעגרעביא טָאה ,ןירב ,רע ןכלעוו
 רע סָאװ ץלַא -- ךעלבעטשכוב ...דליב סָאד טקידנערַאפ טָאה רע
 ךיילגרַאפ ַא ןפורעגסױרַא םיא ייב טָאה ךיז םורַא ןעזעג טציא טָאה
 ליוװ-עד-לעטָאה ןפיוא ןציּפש יד ןופ ץנַאלג רעצרַאװש רעד :ריא טימ
 ןופ סמערוט עטקערטשעגסױא יד :רוזירפ ריא טנַאמרעד םיא סָאה
 .רַאפ רעמ ךָאנ טָאה סָאד .סמערָא עריא --- ?זירַאּפ"עד-םַאד-רטָאנ;
 -מוא ןייז טקרַאטשרַאפ ןוא טפַאשקנעב עקידנרעבגע ןייז טפרַאש
 .טייקיאור

 טלָאצַאב טָאה רע ןעוו ,ןצרַאה ןופ ןייטש ַא ּפָארַא םיא זיא רַאפרעד
 רעד ןיא ןיוש .עפַאק ןופ גנַאגנייא םוצ ןפָאלעגוצ זיא ןוא יסקַאט יד
 ןלעקנוט םעד טנעקרעד ,סנטייוורעדנופ ,רע טָאה ריט"יירד רענרעזעלג
 ןפיוא ןסעזעג ,לָאמעלַא יוװ ,זיא יז ,טריב שנַאלַאס ןופ ליּפָארּפ ןביל
 אקָאמ סַאט ַא ייב ,לשיט םענרענייטשלמרימ ןבלעז םייב ,טרָא ןבלעז
 ,דנַאב ןסייוו ןטימ עלעטיה-טסברַאה ריא טָאטשנָא רָאנ ,קַאינָאק טימ
 רענירג-יולב ַא טימ ,ייפ ןעיורג ןופ ,םענרעטופ ַא ןגָארטעג טציא יז טָאה
 ,ןגױא עריא ןופ רילָאק םוצ ,אמתסמ ,טסַאּפעגוצ .דייז ןופ עדרַאקָאק
 טירט ןדעי טימ ,ןסקאוועג זיא ןח רעשינָאמרַאה רעקיזָאד רעד ןוא
 .ריא וצ טרעטנענרעד םיא טָאה סָאװ

 טיג ןעוועג זיא טכַאמעג םיא טָאה יז סָאװ םינּפ-תלבק רעד רָאנ
 ,טקידײלַאב זיא יז זַא ,טסואוועג ךָאד טָאה רע ,רעמערַאװ ַא רעייז
 רעדָא .טכירעג טינ ךיז רע טָאה קידנעעז-טינ ןכַאמ ךיז טעװ יז זַא רעבָא
 | .,? טינ ךעלקריוו םיא יז טעז

 ,ןבעגעג ףור ַא קידרעטיצ ןוא ליטש רע טָאה --- ,.! שנַאלָאס --
 ...ןַאינָאס --- ןטכענ יו ,לוק ןיא טעבעג ןטעיַאטרַאפ ןבלעז ןטימ טעמכ
 טרזחרעביא ענעצס עקיטכענ יד זַא ,ןטכוד ןעמונעג ןליפַא ךיז טָאה םיא
 ענעסיברַאפ ַא -- לָאר-טּפױה רעד ןיא ןידלעה רעדנַא ןַא טימ רָאנ ,ךיז
 ,ץלָאטש םענעכָארבעג ןייז ףיוא ָאד טרַאװ ןוא טציז סָאװ ,ןירעליּפשיױש
 .גנורעדינרעד ןייז ףיוא
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 ןקידנטעב ןייז ףיוא םערָאװ ,טַאהעג טינ רע טָאה תועט ַא ןצנַאגניא

 טימ םיא טקוקעגנָא ןוא ןבעגעג-רעק ַא םינּפ םעד םיוק רָאנ יז טָאה ףור

 : היח-םי ַא ןופ ןגיוא ענירג
 -- טסיב סָאד ,א ---
 :טריגערָאק ןוא ךיז טּפַאכרַאפ רָאנ .ןצוד יז טָאה טלָאװעג

 ? ריא טייז סָאד ---

 יִז לָאז רע זַא ,ױזַא ןעגנַאגעגנָא ריא ףיוא רע זיא --- ! שנַאלָאס ---

 רענייק ,סעציילּפ ענייז טימ ןוא לטנַאמ ןייז טימ ןלעטשרַאפ ןצנַאגניא

 טינ ,רעטכיזעג סנדייב ערעייז ןופ קורדנייא םעד ןעז טינ לָאז עפַאק ןיא
 טלעג רעיא טָאה ריא ...וד -- .ךיז ןשיװצ ןדייר ייז סָאװ ןרעה

 | ,ןסעגרַאפ

 -- ,"םעד, ןפיוא שטצווק ַא טימ ,ּפָא ךיז יז טפור ,םעד בילוצ ---

 ...טפרַאדעג טינ ? ךיז טימַאב םע ד בילוצ

 :ןבעגעגוצ רעליטש ןוא ןגיוושעג עלעגר ַא טָאה יז

 .ןסעגרַאפ טינ סָאד כָאה ךיא --

 ריא -- ,טקיטעטשַאב קידועמעש רע טָאה -- ,טינ סיוועג ---

 . ...רעירפ יװ הוד ןגָאז וצ רימ טביולרעד ...טָאה

 ,טביולרעד ריד זיא'ס ---
 םעניימ ןוא טרעװנָאק ןפיוא טקעמרַאפ ןעמָאנ ןייד טסָאה ---

 ,..רימ --- וד רָאנ ,קידלוש ריד ןיב ךיא יו טינ סעּפע ,ןבירשעגפיוא
 ןָאטעג-םירק ַא םיוק ךיז יז טָאה --- ,קידלוש טינרָאג רימ טסיב ---

 עיסָאמ ,טיװק ,טיווק -- ,סעצײלּפ יד טימ ןבעגעג-ביוה ַא טכייל ןוא

 ! ןירב
 רע טָאה --- ?עיסָאמ, טינ ןוא טיווק טינ ! שנַאלָאס ,ןיינ ,ןיינ ---

 -קעװַא טנַאה ריא טָאה יז רעבָא ,טנַאה רעד ייב טּפַאכעגנָא סייה יז

 ,ןגיוצעג
 "ביל רעכעלרעניא ןופ טרעטיצעג רע טָאה --- ...טיווק טינ ---

 יסיױרַא רימ טייקסטוג ליפוזַא ,ןבעגעג ימ ליפ ױזַא ךיז טסָאה --- ,טפַאש

 .ןעקנַאדּפָא ריד לָאז ךיא וליפַא טינ טסביולרעד ןוא ,ןזיוועג

 :ןגיוא-םי עריא טלעטשעגנָא רעדיוו םיא ףיוא טָאה יז
 -פיוא ? טלעג רַאפ ןָאטעג סָאד בָאה ךיא זַא ,ץלַא ךָאנ טסניימ ---

 טימ טנעיצַאּפ ַא יו ,רעדָא ;טעברַא רעד וצ ןפָאלעג ,ירפ ןענַאטשעג

 ...טסיטנעד םוצ -- קיטײװנָאצ
 ? סָאװ בילוצ ? סָאװ בילוצ רָאנ ---

 :ּפָאק םעד טרעקעגּפָא טָאה יז
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 זַא ,ןרעלק ןָא ןיוש ביוה ךיא ,ונ . .. ַא יװ ןגָארפ טסלעטש וד ---
 --- טסיזמוא טינ

 : טגָאזעגרעטנוא ריא טָאה ןירב ןוא .טקידנערַאפ טינ טָאה יז
 ...ךןזָאלרַאפ ַאינָאס ךימ טָאה טסיזמוא טינ זַא ---
 פָאכ --- .טכַאמעגקעװַא שנַאלָאס ךיז טָאה --- !סָאד זָאל ,ךַא --

 ןעוװעג טסיב .ןפלעה טלָאװעג ריד בָאה ךיא .טרָאװ םייב טינ ךימ
 ,רעקנימערָא ַאזַא ,טנגעגַאב ָאד ךיד בָאה ךיא ןעוו ,רעקיטעמוא ַאזַא
 ...דניק סיורג ַא ,רענעזָאלרַאפ ַא

 קידנטעב טינ ,ןוא .ינק יד ןיא טײקכַאװש ַא טליפרעד טָאה רע
 טָאה רע יװ ױזַא טקנוּפ ,לשיט ןבעל ךיז טצעזעגוצ ,שינעביולרעד ןייק
 ךָאד זיא סע; .סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא ,ןַאינָאס ןבעל ןטכענ ןָאטעג סָאד
 ךיז טלגיּפש ץלַא יו, ,ּפָאק ןכרוד ןפָאלעגכרוד םיא זיא ,"קידריווקרעמ
 .,{ךיילג ןענייז ןעיורפ עלַא יו ...רעביא ךיז טרזח ,ּפָא רימ ייב
 ",.?ןפױלטנַא רָאג רשפא

 טָאה סע .ןליוו ןייז יו רערעווש ןעוועג ןיוש זיא טימעג ןייז רָאנ
 ; ןּפיל ענייז טגעװַאב ,טרָא םוצ טדימשעגוצ םיא

 ? טינרָאג רעמ ? שנַאלָאס ,טינרָאג רעמ ---
 ,ביל --- .טרעדנואוועג טשרמולכ ךיז יז טָאה --- ?ךָאנ סָאװ --

 ...סיױא ךימ טלַאה רע .ןעּפול --- רערעדנַא ןַא ךימ טָאה ,וטסייוו
 ..? רערעדנַא ןַא ךָאנ רשפא ? ןיילַא רע טינ רשפא ---
 טָאטשנָא טדערעג רע טָאה .םיא טקוקעגנָא טינ ,ןגיוושעג טָאה יז

 ; ריא

 ךיא ליוװ ,דײר ענייז ןופ ...ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא ןוא ---
 ...ןגָאז

 ןכעלנירג"ןווילָא ריא ןיא ןָאטעג-ףרָאװ ַא ריא ךיז טָאה טולב סָאד
 | : סעכ רַאפ ןרָאװעג לקנוט זיא יז ןוא טכיזעג

 ריד רע טָאה סָאװ ? דיר ענייז ןופ ןענַאטשרַאפ וטסָאה סָאװ
 רע זיא רעלטימרַאפ ַא ...רעד ...רעד ? שקָאל רעד ,טלּפַאלּפעגנָא
 זרעהַא ןעמוק טסלָאז וד טגָאזעג ריד רע טָאה סָאד ? ןרָאװעג רָאג
 ?ןײלַא וד טינ ..?רע

 -םיוא ָאד טָאה טנעמַארעּפמעט רעשיאעּפָארײא-טינ רעצנַאג ריא
 ץפרַאש ,רענייצ עריא .טייקטמיוצעגמוא רעשיטָאזקע ןייז טימ טזיורבעג
 עקידרעטיצ עלעקנוט יד ךרוד טצילבעגפיוא ןבָאה ,עטעריטשרַאפ ןוא
 .רעטניוו םענעצלעּפ ןוא לרעטופ םענייפ ריא ןופ םַאר רעד ןיא ,ןּפיל
 -כַאנ ַא ייב יו ,רעייפ םענירג ַא טימ טנערבעג ןגיוא עריא ןבָאה עלעטיה
 יד טימ ,ךעלטנעה עלעקנוט עטקָאטעג עריא ןוא .היחירעגיס רעקיט
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 "רענייטשלמרימ ןפיוא טלּפַאצעג זייב ןבָאה ,לגענ עגנַאל עטיױר-ןימרַאק

 ."פיוא םעניילק ַא ייב יו ,טסורב רעקידנכייק ריא רעטנוא לשיט םענ

 ןָא-טּפַאכ ןוא גנורּפש ַא טיג יז ןוא עלעגר ןייא ךָאנ .סקניפס ןטבעלעג

 | ... לגרָאג ןרַאפ רעילַאװַאק ריא

 ,זדלַאה ןרַאפ טינ ,תמא .,ןבעגעג-ּפַאכ ַא ךעלקריוו םיא טָאה יז ןוא

 ,םערָא ןרַאפ רָאנ

 ענעדײשַאב יד זַא ,ױזַא ןעירשעג םיא ףיוא יז טָאה --- ! גָאז ,גָאז ---

 .ןדייב יז ףיוא טקוקעגמוא טציא ךיז ןבָאה עפַאק ןיא רעכוזַאב

 "רעד ךיז טָאה רע .ריא ןופ טקורעגּפָא קיטכיזרָאפ ךיז טָאה ןירב

 יעג יװ ןוא ,קיאעפ זיא שנַאלָאס סָאװ ףיוא גנונרָאװ סנעּפול ןָא טנָאמ

 רערעכיז"רעמ ןייז ןיא ...ןכורבסיוא-ןרָאצ עריא ןענייז סע ךעלרעפ

 רעקיאור רע טָאה ,לשיט םענרענייטשלמרימ ןופ ץוש ןרעטנוא ,עיציזָאּפ

 ךשרַאק עסיױרג ענייז טימ טכיזעג ןטציירעצ ריא ןיא טקוקעגניײרַא

 : ןגיוא
| 

 טסליװ וד בוא !שנַאלָאס ,ןגָאז וצ סָאװ טינ ריד בָאה ךיא ---

 ,םעד בילוצ טינ ,טלעג ןייד ריד ןבעגּפָא בילוצ טינ . ..תמא םעד ןסיוו

 ןפָאלעג .ןײלַא ךיא ןיב ןעמוקעג ...טקישעג ךימ טָאה רעצעמע סָאװ

 --- לייוו .,ןפָאלעג ךיא ןיב םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ .ךיא ןיב
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 -- ןעמונעגּפָארַא טינ ןגיוא עקידנענערב-רַאטש יד םיא ןופ טָאה יז

 יד טקוקעגנָא עגר ַא טָאה רע .גנורּפש םוצ ךיז טיירג סָאװ ערעטנַאּפ ַא

 ןופ גנוגעװַאב עדעי טײלגַאב סָאװ ,היח-רעגיט רעד טָא ןופ טייקנייש

 -םערַאװ ַא טימ ןוא ןכָאק ןעמונעג םיא ןיא טָאה טפַאשנדייל יד ,ןּפיל ענייז

 ,םיא ךיז טָאה טכודעגסיוא ןוא .טצעזעגרָאפ רע טָאה עמיטש רעטגעוװַאב

 ,רעּפרעק ןייז .רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז רע טזױלבטנַא טרָאװ ןדעי טימ זַא

 :ץלָאטש ןייז יו ױזַא

 ןיימ ,ןזָאלעגרעביא רימ טסָאה וד סָאװ לטרעװנָאק סָאד לייוו ---

 ליפױזַא . . ,טימ ,טפיטשיילב ַא טימ ןבירשעגפיוא טסָאה וד סָאװ ןעמָאנ

 ,ןעזרעד לָאמַאטימ בָאה ךיא ,ןגיוא יד טגפעעג רימ ןבָאה ,גנוטכַארַאפ

 ןעמונעגקעװַא ריד ןופ המשנ קיטש ַא ...טעבנגַאב ךיד בָאה ךיא זַא

 .ייטקרעמַאב טינ ןײלַא ךיד ןוא ,טגיילעג טנווייל ןפיוא ,ןסיוו ןייד ןָא

 יַאב ןיימ סָאװ ,םעד ןיא גנוקידײלַאב ַא ןַארַאפ ךעלקריוו רעבָא זיא יצ

 "כרוד עניימ ייב יװ טינ ,ןעוועג טינ עקיליב ןייק זיא דיד וצ גנואיצ

 .סָאװ -- גנוקידײלַאב ַא ? סעקלעדָאמ ערעייז וצ ןגעלָאק עכעלטינש

240 



 י ךיא סָאװ ? גנואיצַאב עטנעָאנ ןייק ןבױהעגנָא טינ ריד טימ בָאה ךיא

 : ? יורפ ןיימ ןופ קנעדנָא םעניא טבילרַאפ ןעוועג ךָאנ ןיב
 ?רעטציא ןוא ? טבילרַאפ ןעוועג --

 - ! ריד רעווש ךיא ...רעמ טינ ---

  ףעטכייפ ַא ןזיװַאב ךיז טָאה ןגיוא עקידנענערב-ןירג סשנַאלָאס ןיא

 -ַאלעגּפָא טולב טימ ,סקניפס םעניילק ַא ןופ עריא ךעלעקּפַאל יד ,ץנַאלג
 . זיא ןצנַאגניא ןוא ,לשיט ןסייוו ןופ ןגיוצעגקירוצ יז טָאה ,לגענ עטריק
 זיא יז יו ױזַא ,ביל-ךעלרעטסעווש ,ןרָאװעג רעכייוו לָאמַאטימ סעּפע יז

 .טריזָאּפ ןטרָאד טָאה יז ןעוו ,עילעטַא סנירב ןיא ןעוועג לָאמעלַא טעמכ
 ענורטס רעטרעטיצעגפיוא ןַא טימ ּפָא ךיז יז טפור --- ,ןיינ ---

 רימ טָאה סָאד דָארג ...ךיז ןטלַאהקירוצ ןייד ! טָאג ייב --- ,לוק ןיא

 וד ןעװ .ןרינַאפָארּפ טלָאװעג טינ טעברַא ןייד טסָאה ,טרינָאּפמיא

 טינ לָאמניײק *טכַאנ ענירג , ןייד וטסטלָאװ רימ טימ ןביוהעגנָא טסטלָאוװ
 | ...דליב ןיימ רעדָא ,ךיא רעדָא .ךיא-ייטשרַאפ סָאד ,טקידנערַאפ

 סָאװ ?ןעד סָאװ רָאנ ..!שנַאלָאס ,רעדיוװ ךיד ןעקרעד ךיא --
 | ? טקידיײלַאב ױזַא ךיד טָאה ןעד

 טינ ךיױא ךימ וטסָאה ןקידנערַאפ ןכ ָאנ ...סָאװ סָאד ---

 -עג-ףרָאװ ַא ךיז וטסָאה ןפָאלש .רעירפ יװ רעקינייװ ךָאנ .טקרעמַאב
 .רענעפיוזַאב ַא יו ,רעטקיטעזעגרעביא ןַא יו .,ןבעג

 "גנירג ןייק טינ זיא סָאד ! ריד ךיא ביג טרָאװ ןיימ ,שנַאלָאס ---

 ךָאנ .ךעלטפַאשנדײל ױזַא טעברַא ךיא .,וטַאנ ןיימ זיא סָאד .,גנוצַאש
 עצנַאג ןיימ סיוא ךיז טקידייל עיציזָאּפמָאק רעטקידנערַאפ רעדעי ןיימ
 . טּפעש רעמ ץלַא -- זיא טעברַא ןַא רענעגנולעג סָאװ .טפַארקדַאּפש
 םוצ טינ ןוא .ןײרַא ךיא לַאפ ףָאלש ןשיגרַאטעל ַא ןיא יו .סיוא ךימ יז

 . ...ןבעגרַאפ טינ לָאמטּפָא רימ סָאד טָאה ַאינָאס ךיוא ...לָאמ ןטשרע
 ? ךיוא וד ? ךיוא וד ןוא

 ,טכַאמעג דליוו ךימ טָאה סָאד ---

 ,סקעטָאלמ יד ייב ןטכענ ,רעטרעװ סנעּפול ןופ .ןיוש עז ךיא ---

 טסנרע טינ ,קידנגָאז תמא םעד ,ןוא .ןענַאטשרַאפ ךיוא סָאד ךיא בָאה
 ...ןעמונעג

 -- אזַא !רָאנ ַאזַא ?טגָאזעג ריד רע טָאה סָאד ךיוא ---

 | ,ביל ךיד ךָאד טָאה רע ! טינ םיא לדיז ---

 .לייצרעד !לייצרעד ,ונ ...עביל ַאזַא טייטשרַאפ ןעמ יו ---
 ! רעטייוו

 ןעועג ןיוש זיא סע ןעװ טּפַאכעגפיוא ןטכענ ךימ בָאה ךיא ---
 ןייד ךָאנ העש ןביז עכלעוו ַא .טכַאנרַאפ סקעז רעגייז ַא .לקנוט טוג
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 .ךיז ןיפעג ךיא טלעװ ַא רַאפ סָאװ ףיוא טסואוועג טינ .ןײגקעװַא

 .רעקיזָאד רעד ןיא .ןעוועג סָאד זיא תורכיש ַא .גנובױטַאב רענדָאמ ַא ןיא

 יװ ,ערעסערג ַא ךָאנ .טײקשירַאנ ַא ךָאנ ןָאטעגּפָא ךיא בָאה תורכיש

 ..+ ריד ןגָאז וצ קנַאד ַא ןָא ,ןײגקעװַא ךיד ןזָאל

 ! טײקשירַאנ ַא רַאפ ךָאנ סָאװ ---

 ,יורפ ןיימ ןכוז ןפָאלעג ךיא ןיב ךיד ןכוז ןפיול וצ טָאטשנָא ---

 -- ןוא ...ןגָאז ךיא ליװ ,ױרפ ענעזעוועג ןיימ

 ? ןוא --

 רעטנָאלּפ ַא ןופ יו .טײהנעגנַאגרַאפ ןיימ טימ ןסירעצ ןצנַאגניא ---

 ! ףוס ַא .סױרַא

 : םערָא ןרַאפ טנעה עדייב טימ טּפַאכעגנָא םיא טָאה יז

 קירעדינ ױזַא 1 ךיד ןסױטשעגּפָא ? תמא ןַא זיא'ס ? ןצנַאגניא ---

 ? ןעוועג יז זיא
 עדרעוו ןיימ ,טקירעדינרעד ךימ בָאה ךי א .ןײלַא ךיא .יז טינ ---

 .ןיול ןיימ ןעמוקַאב ןוא .סיפ יד וצ ריא ןפרָאװעג

 ?הטרח ןייק טינ טסָאה ןוא ...רעקנימערָא ---

 רימ ןענייז ךעלברעש .טײרפַאב ךימ טָאה סָאד - ,טרעקרַאפ ---

 "קירוצ ןייד ןעניפעג ןכָאנ ,טנייה ןוא . ..ןגיוא יד ןופ ןלַאפעגּפָארַא

 ןיד :טסיב וד יװ ןעזרעד ךיד ךיא בָאה רַארָאנָאה םענעפרָאװעג

 ! שנַאלָאס ,ץרַאה ןייד ןוא .קַאמשעג ןטוג ןייד .טייקנייש ןייד ,ץלָאטש

 ...ץרַאה טוג ןייד

 יד וצ ךעלטנעה עדייב ןגָארטעגוצ קיטסַאה םיא יז טָאה -- !ַאנ --

 ...טסליװ וד ליפיוו ! שוק ייז עדייב ! שוק --- ןּפיל

 .גנַאגרעביא רעכעלצולפ ַאזַא טרעדנואוועג טינ וליפַא טָאה ןענירב

 ירַאפ ךיוא ױזַא יז טָאה רע .טקוקעגנָא טינ וליפַא ןשנַאלָאס טָאה רע

 "רַאפ ןדייב טציא ייז טָאה טפַאשביל עטרעקַאלּפעגפיוא ןייא .,ןענַאטש

 ,קנורט םוצ רעקיטשרודי-טיוט ַא יװ ,ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ ןוא .ןדנוב |

 ךייוו ןדייב ייז ןוא טנעה עסיז עלעקנוט עריא וצ ןלַאפעגוצ רע זיא יז

 ,עקניל יד ןוא טנַאה עטכער יד .טשוקעג גנוקידירפַאב רעפיט טימ ןוא

 טָאה רע ןוא טקיאורַאב לסיב ַא םיא ןוא יז טָאה סָאד ,טרעקרַאפ ןוא

 : טצעזעגרָאפ
 ןעוועג ירפ רעד ןיא טנייה ןיב ךיא ! קידריווקרעמ ךָאד זיא'ס ---

 יירעלָאמ רעצנַאג רעד ןופ עילעטַא ןיימ ןעמַארפיוא םייב .ךעלקילג ױזַא

 ,ךיז ןשַאװ םייב ךעלקילג ןעוועג ןיב ךיא ... .דליב ןייד םורַא ךיק רעש

 .רעכעליל עשירפ טימ טעב ןיימ ןעיצרעביא םייב ,ךיז ןריזַאר םייב

 רָאג ןוא ...טסואװעג טינ .סָאװרַאפ טסואוועג טינ ןײלַא בָאה'ב
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 ...לטרעװנָאק ןייד ןענופעג בָאה ךיא רָאג יו ,שנַאלָאס עביל ,גנולצולּפ

 "נָאק ןיא עקליּפש ןייד ...טנרָאצרעד ןעוועג ךיא ןיב עלעגר ןייא רָאנ

 -- רעגניפ ןיא רָאנ טינ ,גנַאלש ַא יו ןבעגעג-סיב ַא ךימ טָאה טרעוו

 ןענַאטשרַאפ ןיוש ךיא בָאה םורַא טונימ ַא ןיא ..ךיוא ןצרַאה ןיא

 םוצ סע בָאה ךיא ואוו ,עפַאק םעניילק ןיא ָאד .ָאד טציז קילג ןיימ זַא
 ּוטסָאה לביב יד .רימ ףיוא טרַאװ ןוא טציז סע .ןפָארטעג לָאמ ןטשרע
 ? טנעיילעג לָאמַא

 ,גנוצעזרעביא רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא .ָאי ---

 -ףב ענייז טיִמ ףסוי ןופ עטכישעג יד ןעקנעדעג ךָאד וטסזומ ---
 ענטסימוא וטסָאה סָאד וַא ,טכודעגסיוא ךיילג ךיז טָאה רימ ...רעד

 .ךימ ןהאורפוצסיוא ידכ ,"קַאז ןײימ, ןיא טלעג ןייד טגײלעגניירַא

 ערעיט ,ריד רַאפ שיטסירעטקַארַאֿפ ױזַא ןוא ויאַאנ ױזַא זיא סָאד
 "צרַאה ליפױזַא טימ .ריד וצ ןפָאלעג ױזַא ךיא ןיב רַאפרעד ! שנַאלָאס

 וצ טינ טַאהעג ארומ ױזַא בָאה'כ .טפַאשביל ליפיוזַא טימ .,שינעּפַאלק
 ...ךָאד טסעז וד !סָא ןוא .ָאד ךיד ןפערט

 ױשרַאק טימ עריא ןוא ,ּפָא ליטש ךיז יז טפור -- ...עז ךיא ---
 ,טגעװַאב םיוק ךיז ןבָאה ןּפיל עטברַאֿפַאב טור

 טכַא ןיא ןליפַא קידנעמענ-טינ ,גנַאגרעביא םוש ןָא ,לָאמַאטימ ןוא

 רעזירַאּפ יד ןיא סָאד ןעוט עטכילרַאפ-סייה יװ ױזַא ,רעכוזַאב עדמערפ יד
 סנירב םורָא טלקיװעגמורַא םערָא ןטכער ריא יז טָאה ,רעזייה:עפַאק

 עקיטפערק ענייז ןיא ןגױזעגנײרַא ךיז ןוא ,ּפָאק ןייז ןגיוצעגוצ ,זדלַאה

 ןעגנערב עכלעוו ,ענעי ןופ םענייא ,שוק ןגנַאל ןוא ןרוכיש ןייא טימ ןּפיל

 ףיז טקנירט ןעמ .דנילב ןוא ביוט ןכַאמ ,שינעלמוט רעסיז ַא ןיא ןײרַא
 ...טוג זיא סע ןוא

 טינ ןוא ןָאט-עשטּפעש ַא טוװאורּפעג ןירב טָאה --- . ...טעז ןעמ ---

 ,אלימ; .עריא טימ ןפיל ענייז ןעוועג ןענייז טעמתחרַאפ ױזַא ,טנָאקעג
 ,ודלַאה ןייז ןעוועגיריקפמ ןוא ןסָאלשַאב רע טָאה "..!ןעז יז ןלָאז

 יד זַא ,טוג רעייז קידנסיוו ,גנוטלַאהקירוצ עצנַאג ןייז ןוא ליומ ןייז

 טפַאשביל ןופ ןכורבסיוא עכלעזַא וצ ןענייז רעכוזַאב-עפַאק רעזירַאּפ
 -ןייא רעייז טימ םעד וצ ךיז ןעיצַאב ,דַארג ןסיוועג ַא זיב רָאנ קירעגיינ
 ךיזךקיוװק ַא וצ יו ,טיטעּפַא ןטוג ַא וצ יו ,טייקיטומטוג רענעריובעג
 .רעינַאּפמַאש לאקָאב ַא טימ

 -שירעבייוו ,ןבעגעגכָאנ טָאה ןירב ןוא ןגיוצרַאפ ךיז טָאה שוק רעד
 סעפע ,ןיינ .טסורב עלופ יד דניק ריא ךָאנ טיג רעטומ ַא יװ ,טרַאצ
 ענעזעוועג ןייז ,ַאינָאס וליפַא ,ןסָאנעג טינ לָאמניײק ךָאנ רע טָאה סנױזַא
 טינ ,ןזָאלרעד טינ לָאמניײק טָאה ,ןזַאטסקע עטסערג עריא ןיא ,בייוו



 ןּפל עריא ןעקנירטסיוא ױזַא לָאז רע ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,םיא ןענוגרַאפ

 .קעד לקזיב

 רעצנַאג רעד זַא ,רע טליפרעד --- ןסינעג ןוא ןבעג ןטימ ןיא ןוא = |

 ןופ ןייטש רעטרַאה רעד ,טלמַאזעגנָא םיא ןיא ךיז טָאה סָאװ ,רענייז רעצ

 ,קעװַא םיא ןופ זיא ַאינָאס טניז ןסקאוועג םיא ןיא זיא סָאװ ,סורדרַאפ

 יד ןיא ,זדלַאה ןיא ןָא-טרַאּפש ,םָאוטש ןעמערַאװ ַא ןיא ךיז טצלעמש

 ןיפ רענלָאק םענרעצלעּפ ןקיכוּפ ןפיוא ןעּפַאק ןרערט עסייה ןוא ,ןגיוא

 .טעקַאשז-רעטניוו סשנַאלַאס

 ןיפ ךיז ןסירעגּפָא עטירבעגּפָא ןַא יװ ןוא ,טליפרעד סָאד טָאה יז

 עסױרג ַא יװ ,ןקַאב עטכייפ ענייז ןעמונעגנָא טנעה עדייב טימ ןוא ,םיא

 "רַאפ ענייז ןיא טקוקעגנײרַא ךעלרעטומ ןוא ּפָאק ןייז ןטלַאהעג טכורפ

 : ןגיוא ענעסָאג

 ? דיוד ,ריד טימ זיא סָאװ ---

 רע טָאה -- ..!ױזַא לָאמַאכָאנ ךימ ףור ...'ױזַא ךימ ףור ---

 ,דָאנעג לסיב ַא טעב ןעמ יװ ,ןטעבעג יז

 ּפָאק ןייז ןוא ,ךיז טצעזעגוצ רעדיװ ,ןבעגעג-ביוה ַא ךיז טָאה יז

 .ןזָאלעגסױרַא טינ סעינָאלד עמערַאװ עריא ןופ

 --- .ןּפיל עטגעװַאב טימ ,ליטש טרזחעגרעביא יז טָאה --- .., . דיוד ---

 ךָאנ טרעגנוהעגסיוא טסיב וד ,טשרודרַאפ טסיב וד ,קנַארק טסינ וד

 ריד טימ סָאװ סייוו ךיא !טינ דייר ,טינ דייר .טייקכעלטרעצ לסיב ַא

 רימ וצ םוק .רימ טימ םוק .ןגָאז טסליװ יד סָאװ סייוו ךיא .ךיז טוט

 רימ .ןייז טינ ןײלַא רעמ טסרָאט וד !רעניימ רעטבילעג ...ךיילג

 | ...ןביילב טינ רעמ ָאד ןענַאק עדייב

 ,רעפטנע ןייז קידנטרַאװּפָא טינ ,יז טָאה --- (*..!ןָאסרַאג --

 -סױרַא יז טָאה ,ןעגנַאגעגוצ זיא רענלעק רעד זיב ןוא ,ןבעגעג ףור ַא

 ,ןציּפש עשירַאצײװש טימ ,סייוו-יינש ,עלעכיט:טסיטַאב ריא ןעמונעג

 חיר ןשיפיצעּפס ןטימ ,טכודעגסיוא ךיז טָאה ןענירב יוװ ,טרימופרַאּפ ןוא

 ןיא ןסנַאעס עליפ יד ןופ טנעקעג טוג ױזַא טָאה רע ןכלעוו ,טיוה ריא ןופ

 .ןרערט ךעלטשער יד םיא ןשיװ ןעמונעג ןוא ,עילעטַא ןייז

 -ביל םיא יז טָאה --- ...רָאנ לָאמ ןייא ! דיוד ,לכיימש ַא ביג ---

 יד טימ ךיז טלכיימשעצ :ליּפשייב ַא ןזיװַאב ןײלַא ןוא טרעטנומעג ךעל

 טלַארטשעצ .ןקַאב עלעקנוט יד ןיא ךעלעבירג יד טימ ,ןּפיל יד טימ ,ןגיוא

 .ךיז

 .רענלעק (*
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 ןענירב טָאה יז ןוא ןעגנַאגעגוצ זיא ךעטרַאפ ןסייוו ןיא ןָאסרַאג רעד
 :ענימ רעטלַארטשעצ רעבלעז רעד טימ ןלױפַאב

 -ַאב וצ ףיד ךיא ביולרעד לָאמ ןטשרע םוצ ! לָאצַאב ,טציא ןוא ---

 | ..!לעפַאב ךיא ,טינ ביולרעד ךיא ,ןיינ ...רימ רַאפ ןלָאצ

 רעייט ַא רַאפ סָאװ :ןגיוא עטרעטסײגַאב טימ טקוקעגנָא יז טָאה רע
 ! זיא סָאד לדיימ ךעלרעדנואוו ןוא

 ! שנַאלָאס ,ריד קנַאד ךיא ---

 ,רעבליז ןפיוה ַא לשיט ןפיוא ןבעגעג-גייל ַא ,ןענַאטשעגפיוא זיא רע
 -ָאס ןוָאלעג ןוא ,ענעשעק-לטנַאמ ןיא טּפעשעגנָא ךיז טָאה סע ליפיוו

 םיא וצ ךיז טָאה יז יו ,םעד טיול .םערָא ןייז ןָא ךיז ןעגנעהנָא ןשנַאל

 קילג רעיינ רעסיורג ַא --- קילג ןייז זַא ,טליפרעד רע טָאה ,טקירדעגוצ
 .ןָא ךיז טביוה

 לטיּפַאק רעטייווצ

 טסענ-עביל ןיא

4 

 רעגרובנעסקול םעניילק ןופ קע ןיא ,ּפָארַא טנעמטרַאּפַא סשנַאלָאס ןופ

 ריפ יד ואוו ,ןַאטנָאפ ןרַאברעדנואוו םעד ןעזעג ןטנוא ןעמ טָאה ,ןטרָאג

 רעטנוא ןטלַאה ,ןעיורפ עקיסַאר ענייש ןופ טלַאטשעג ןיא ,ןסַאר-טלעוו

 סיפ עטקָאטעג ערעייז רעטנוא .תולזמ ףלעווצ יד ןוא ערעפס יד ,דרע יד

 -רעסַאװ ,ןלידָאקָארק ןוא סערעשטשַאי עסיורג ,רעליימ יד ןופ ,ןצירּפש

 ןופ סעדרָאמ יד ןיא ןוא ןירַא ןײסַאב ַא ןיא סנגיוב-רעסַאו ןוא ןלייפ

 ןוא סעווירג עטרעביושעצ טימ םיסוס ענעזדנָארב יד .דרעפ עטעשויעצ

 ןופ ּפָאלַאג ןדליוו ןיא ךיז ןסייר ,קערש רַאפ רעכעלזָאנ ענעזָאלבעגפיוא

 ןצנַאג ןרעביא ...ןפיולסיױרַא טינ ןענעק ןוא ןפיול ןוא ןפיול ,סױרַא ןיײסַאב

 רעגרובנעסקול רעד ןופ רעמײב-ןענַאטַאלּפ ענעריושעגוצ וצ --- ןַאטנָאפ

 ןעווערעקרַאפ רעדייא ,ןריצַאּפש וצ טַאהעג ביל ױזַא טָאה ןירב ואוו ,עעלַא

 | ,סַאנרַאּפנָאמ רַאװלוב-עמעהָאב ןפיוא

 -עגרעדנַאנפ רעטעּפש טשרע ןירב טָאה ןטייהלצנייא עקיזָאד יד

 -ַאו סשנַאלָאס ןיפ טשוחרַאפ . ..ןביוא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,טקוק

 רעסיז רעד ןיא טעילוטעגנײרַא םינּפ ןבלַאה ַא טימ ,טייקטנעָאנ רעמער
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 יַפָארַא-בלַאה טימ ,יסקַאט רעד ןיא רע זיא ,לרעטופ ריא ןופ טייקידלציק

 םורַא ךיז טוט סָאװ ץלַא וצ ביוט ןוא דנילב ןעוועג ,ךעלגנַאהרָאפ ענעזָאלעג

 -רעביוז יד ףיוא ןגייטש םייב ,ליבָאמָאטיױא ןופ ןײגסױרַא םייב וליפַא .םיא

 ןרעווש םענופ גנוצעזרָאפ ַא יו ...ריט יד ןסילשפיוא םייב ,ּפערט עטסקעוועג

 ןּפַאכפױא ,ךיז ןּפַאכפױא; :ןעוועג סָאד זיא ,ירפ רעד ןיא טנייה ,םולח

 "..+ ךיז

 זיא רע ןעו ,טלָאמעד טשרע רע טָאה ןגיוא יד ןסירעגפיוא טיירב

 טָאה ריט יד ןעוו ,גנוניואוו סשנַאלָאס ןופ לעווש םעד ןטָארטעגרעביא

 -יורט יד .טצפיזעגּפָא טכייל רע טָאה ,ןדייב ייז רעטניה טּפַאלקעגוצ ךיז

 ,טקידנעעג ךיז טָאה גנונַאּפש עשירעמ

 םורַא רָאלק שטָאכ ,ןעמונעגמורַא ָאד םיא טָאה טייקשימייה עכעלביל ַא

 ןיק .סוסקול ןופ ךורעג רענייפ ַא ןוא ,ןעזעג טינ ךָאנ רע טָאה ךיז

 ןיא ,ןבָאה סיפ ענייז .טײקנזָאלעגּפָא ןופ ןטָאש ןייק ,תוחיר-ךיק ןֹופ רוּפש

 שנַאלָאס .טייקכייוו רעקילָאװ ַא ףיוא ןטָארטעגנָא ,לרָאדירָאק םעניילק

 יז טָאה ָאד .טנַאה ַא רַאפ טריפעג ,ּפָאנק ןשירטקעלע םעד זיב ,םיא טָאה

 ןעזרעד סיפ ענייז רעטנוא טָאה ןירב ןוא .טכיל טכַאמעג ןוא ןבעגעג-יירד ַא

 ןרעוו סָאװ ענעי ןופ רענייא .רענעט עניורב ןוא עסייוו ןיא טעּפרַאק ןקיד ַא

 עטַאמ סָאד .סעינָאלָאק עשינַאקירּפַא-ןופצ עשיזיוצנַארפ יד ןיא טבעוועג

 ,לדנרעטמַאל-קיטנַא םעניילק ַא ןופ ןסָאגעג םיא ףיוא ךיז טָאה טייקיטכיל

 עטדליגַאב טימ לָאטסירק ןכעלבלעג ןופ ,םיורגלימ רעסיורג ַא יו טכַאמעג

 "מַאל סָאד .טייק רעקיד ַא ףיוא ּפָארַא-טגנעה ןוא טּפַאכעגמורַא ןפייר

 ןלָאמש ַא ןיא טלּפָאטעג ךיז טָאה ןייש ןכעלדניירפ-טסַאג ןייז טימ לדנרעט

 ןטרָאד םָאה ןירב ןוא .טמױזעגמורַא סרעגנעה טימ לגיּפש םענעפילשעג

 -רַאפ-בלַאה עטבילרַאפ טימ ,ךעלרעייפ ןוא סָאלב ,טכיזעג ןייז ןעזרעד

 ,סױרַא הּפוח רעד רעטנוא ןופ טשרעקָא ןתח ַא ייב יװ ,ןגיוא עטכַאמ

 רעטלייוורעדסיוא ןייז וצ דלודעגמוא ןוא טולב ןיוש ןכָאק סע ןעמעוו ןיא

 וצ טינ ןעלכיימש ןוא ןדייר ,טַאטש ןטלַאה זומ רע רָאנ ;רעיילש ןיא

 יײךַאז רעד

 ןייז טליפרעד טָאה ,טנעמַארעּפמעט ןקידרעייפ ריא טימ ,שנַאלָאס

 טָאה יז :ויטַאיציניא יד ןעמונעגרעביא ןוא טייהנגעלרַאפ עקידוועמעש

 ,עלעטיה ענרעטופ ריא ,לטעקַאשז םענייפ ריא ךיז ןופ טּפַאכעגּפָארַא

 עריא טימ ,ןוא ,ךיוא לטנַאמ ןייז ןעמענוצּפָארַא טסַאג ריא ןפלָאהעג

 ןייז טּפַאכעגמורַא ,לברַא-סַאלטַא ענעגיױצעגנָא יד ןיא סמערָא עטקַאטעג

 ןייז ףיוא ןעגנעה ןבילבעג ,ץנַארק ןקידעכעל ַא טימ יװ ,ןקַאנ-ןוא-זדלַאה

 יד ןיא ,ןּפיל עסייה יד ןיא ,ןקַאב עטליקעגנָא יד ןיא םיא טשוקעג ,טסורב

 ןיא םיא טריפעגניירַא ,טײהרענעמונעגמורַא ,ךָאנרעד .ןגיוא עטרערטרַאפ

 "סע רעמיטניא ןַא סלַא ךיוא טנידעג ,קיטנעק ,טָאה סָאװ ,לדנָאלַאס ריא
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 יד טקוקעגנײרַא ָאד ןבָאװ רעטצנעפ יד ןיא ..ףרַאד ןעמ ןעװ רעמיצ
 ,עעלַא רעגרובנעסקול רעד ןופ רעמייב ןציּפש

 ןוא ךיז וצ ןעמוק טעװ ןירב זיב טרַאװעג טינ ָאד ךיוא טָאה שנַאלָאס
 -ןײרַא טיונעג ךעלביל םיא טָאה יז רָאנ ,טרָא ןעמעװקַאב ַא ןכוזסיוא ךיז
 יד טימ ,ןגיובעגסיוא זיא סָאװ ,טעב-עימַאקער ןפיט ַא ןיא ךיז ןצעזוצ
 עפרַאה-לּפָאט עקיד ַא יװ ,ףױרַא ןעלגילפ עקידלקעלפ עטריקַאל-לדייא
 ךעלעשיק ָאדרָאב עכעלטרַאה ענעשוילּפ טימ ,סענורטס ענעגיוצעגנָא טימ
 ,ןטייז עדייב ןופ --- עקיכוּפ ןוא עכייוו טימ ןוא ,ןטימ ןיא

 / ךיז טקוקעגמורַא ,ןגיוב ןסיורג ַא ןיא יװ ןציז ןבילבעג ןירב זיא
 ןעזעג ,ןענָאלַאס ןיא ןעוועג ןיוש זיא רע ,טביולגעג טינ ןגיוא ענייז ןוא
 ךָאנ רע טָאה טייקטכוזעגסיוא ַאזַא רעבָא ,ןעגנוניואוו ענעבילקעגוצ-ןייש
 לדנַאלַאס רעד סָאװ ,ךַאלפ םעניילק ךרעב ןפיוא .ןעזעג טינ רעטציא זיב
 קַאמשעג רעטריניפַאר ַא טציּפשעגנעמַאזוצ ןעוועג זיא ,ןעמונרַאפ טָאה
 וצ ,סָאמ וצ ,ןברַאפ וצ ךַאװ ןענייז םישוח עלַא רעכלעוו ייב ,יורפ ַא ןופ
 ןטלַאהעגסוא ןעוועג ץלַא זיא לדנָאלַאס ןיא ָאד .עביל ןוא טייקכעלטימעג
 -טכַארּפ רעד .עיצולָאװער רעסיורג רעד רַאפ ןופ ליטס ןטסנייפ ןיא
 עלעדייא ןיא --- ןביירש םוצ עקרַאטערקעס יד יו ױזַא ,דָאמַאק רעלופ
 טּפעלקַאב ץלָאה-ןזיור ןטריקַאל טימ ןוא ,טיובעג סעיניל ענעגיונעג-בלַאה
 -יצ יד .עקיקעיירד ,עקיטנַאקריפ ,עטרעכעפעצ : ןקסעבַארַא ײלרעלַא ןיא
 ,ןלוטש ריפ יד .זדנָארב רעטדליגַאב ןופ --- ןדָאלפוש יד ףיוא ךעלטגעה
 ןיא ןרוגיפ עטריטסורקניא ןוא ןציז ענרעדעל טימ ,שיט ןטקַאלעג םייב
 -- ןעלקנַיו יד ןיא ןלעטָאפ ערעטיירב יד ,ליטס ןבלעז םענופ -- ץלָאה
 ןטמולבעג טימ ןגיוצעגרעביא ןוא ,ןעיירעצינש-ץלָאה-סונ טימ טניורקעג
 ןָאלַאס רעניילק רעמיטניא ןַא ,ץרוק ןעל ןוא ץיז ןפיוא דייז ןרעווש
 ןבָאה סע ..טכַאמעגכָאנ טינ ,טכע רָאנ ,עכָאּפע סטענַאוטנַא עירַאמ ןופ
 -ךילָאק ןוא ןרוזירפ עטמערוטעגפיוא טימ ,ןעמַאד עכעלטע טלעפעג רָאנ
 ןלוטש-רעטָאפ ענייש יד ןיא ןצעזסיא ָאד ךיז ןלָאז ,סעגילָאנירק עט
 רעד ןופ ךַאלּפ רעטריקַאל רעדעי .ץנַאג ןעוועג טלָאװ עיזוליא יד ןוא
 -ַאב ןעוועג ָאד זיא ,שיט ןוא דָאמַאק ןופ ,לשיט-ביירש ןופ ,עקרעשזַאטע
 -ןײבטנַאפלעה ןַא טימ .גיוא ןרַאפ סמענעגנָא זיא טינ סָאװ טימ טריצ
 ןוא ענָאזַאװ-רעוװעס רעיולב ַא טימ ,רוגיפ רענרעבליז ַא טימ ,יירעצינש
 עטיור-טולב ןוא סרעטסַא עטייוו :ןָאזעס טסברַאה-ףוס ןופ ןעמולב רָאּפ ַא
 ןקידעבעל רעדנוזַאב ַא ןבעגעגוצ ןברַאפ-קַאל עלַא ָאד ןבָאה ייז .סעילַאצַא
 קיטש ןייא ןופ ןטינשעגסיוא ,ךעלטנַאפלעה עקידנרישרַאמ עּפורג ַא .ןָאס
 -נַאס ןצרַאװש ןופ עצילָאּפ-לקניװ ַא ףיוא טקנַאלבעג ןבָאה ,ןָאצטנַאפלעה
 ןטכָאלפרַאפ ַא טימ ,טסויב-רָאמרַאמ רעניילק ַא סטרַאצָאמ ןוא .ץלָאה-לַאד
 ,לברַא-ןציּפש ןוא קורַאּפ ןוא טכיזעג ןיא לדייא ןוא טנַאגעלע ,עלעּפעצ
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 סָארַאגיפ, וצ ליּפשרָאּפ ןייז יו ױזַא ,"עטיילפ רעביוצ/ ןייז יוװ ױזַא

 עינָאמרַאה-סופ עניילק ַא ןטכױלַאב לקניוו רעדנַא ןַא ןיא ָאד טָאה ,"הנותח

 .רעדנַאסילַאּפ ןקידרעדָא-ןיורב ,ןטַאלג ןופ

 ןיא ןירַא טשרעקָא זיא ןעמ רעכלעוו ךרוד ,ריט ןטייז עדייב ןופ

 טימ ןעלגיּפש עטלוב עשינַאיצענעװ ייווצ ןעגנַאהעג ןענייז ,לדנָאלַאס

 ןעניורק ענעלָאטשירק טימ ,ןטנעמיד עקישטַאלּפ עסיורג יו ,ןכַאלּפ ףניפ

 ,ןרוטַאינימ עטכע ,ןענָאילַאדעמ עטלָאמעגןייפ --- ייז רעטנוא ןוא .טריצַאב

 ;ןשזַאסרָאק ענעּפָא-בלַאה טימ ,עכָאּפע רעבלעז רעד ןופ רעטכיזעג-ןעיורפ

 ףיוא .סעגנעטס עיולב ןוא עטיור טימ טקיטסעּפַאב ןעניורק-רָאה יד ןוא

 רעניילק ַא :ןעײרעלָאמ ןוא ןבעוועג ןופ ןקעלפ ענייש עכעלטע טנעוו יד

 "יורב ןוא ןלױזמַאק-רעגעי עטיור טימ דגַאי ַא רָאפ טלעטש סָאװ ,ןעלעבָאג

 ;עכָאּפע רעבלעז רעד ןופ סעיּפָאק-רעדליב עטוג --- ערעדנַא סָאד ,טניה ענ

 ריא טימ ןערבעל-עשזיוו ןירעלָאמ-ףיוה רעד ןופ טעוטרָאּפ-טסבלעז רעד

 טענַאוטנַא עירַאמ ןופ רוגיפ עשיטעטסעיַאמ יד --- דליב טייווצ ַא .עלעדיימ

 -ָאמ רעבלעזרעד ןופ ,טוה-ןרעדעפ ןוא רעדיילק עטכוזעגסיוא עריא ןיא

 סיורג וצ טינ ןוא לָאצ ןיא ליפוצ טינ ,ןעגניצוּפַאב-טנעוו עקיזָאד יד .ןירעל

 -רַאפ ןבָאה ,לדנָאלַאס ןופ ליטס ןוא טיירב םוצ טסַאּפעגנָא רָאנ ,סָאמ ןיא

 ןרַאפ גנוקיאורַאב ַא ןוא גיוא ןרַאפ טייקטייוו ַא ןבעגעג ,טנעו יד טפיט

 דיישרעטנוא ןַא רַאפ סָאװ ןוא !טײקנטלַאהעגסױא ןַא רַאפ סָאװ .טימעג

 ןעגנַאהעגנָא זיא ץלַא ואוו ,סקעטָאלמ יד ןופ ןָאלַאס ןטימ ךיילגרַאפ ןיא

 ,רעקיטש-לבעמ עקיטיונ-טינ ןופ שימעג ַא .טעּפַאילעגנָא ןוא טלעטשעגנָא

 -לַאזעגרעביא ,רענטומ ַא -- ןטרָאד .י.ןרינעוואוס ןוא ןליטס ,רעדליב

 םעט רעטמיטשַאב ַא -- ָאד :טערגעניוו רעטרעפעפעגרעביא ןוא רענעצ

 ,קיטכיוכרוד רעבָא ,ךעלסיז-שירעבייוו עלעסיב ַא רשפא .ןליוו רענייר ַא ןוא

 ,ערטסויל עניילק יד וליּפַא .ןייוו רעטליקעגסיוא יו םענעגנָא ןוא טורעגסיוא

 ןעגנַאהעג ךיוא ָאד זיא ,שיט ןטריטסורקניא ןרעביא ּפָארַא ךיז טזָאל סָאװ

 סמערָא עקידלָאג-לקנוט ריפ רָאנ ןוא .הלכ ַא ןופ עדנַאילריג ַא יו טכייל

 ײז ךיױא ןוא .םערָא ןדעי ףיוא ךעלּפמעל ייווצ טימ ,טָאהעג יז טָאה

 ענעפילשעג-טַאמ טימ ןזיור ענעלָאטשירק ןיא טרעיײלשרַאפ ןעוועג ןענייז

 .רעטעלב ענעפָא
 ,.ןטעבעג ןירב יז טָאה -- !ןָא דניצ --- |

 ריא ןעז רע ליװ סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיילג טָאה שנַאלָאס ןוא

 "צנעפ יד ןגיוצרַאפ ךיג יז טָאה .גנוטכױלַאב רעקיטכַאנ רעד ןיא גנוניואוו

 םעד טיירדעגמוא ,סַאלטַא ןעיולב-ףיט ןקידלטייווק ןופ ןעגנַאהרָאפ-רעט

 םיטניא ,טייקיטכיל עמערַאװ ַא ןסָאגעצ ָאד ךיז טָאה דלַאב .טקַאטנַאק

 -ייה טליפרעד ךיז טָאה ןירב ןוא .גיוא ןרָאפ ךייוו ןוא ןָאט ןטַאמ ריא ןיא

 רעטוג ןוא סוחי ןכױה סעמעוו ןגעוו ,רעטבילעג"גנַאל ַא ייב יװ ,שימ
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 סָאװ ןָאט רעכעלביל רעד .טסואוורעד טשרעקָא ךיז טָאה רע גנואיצרעד
 ךיוא טָאה רעקיטש-לבעמ ןוא רעדליב עלַא ןבעגעגוצ טָאה גנוטכולַאב יד
 ...רעגַאב וצ ,טײקיצרַאהנּפָא וצ טמיטשעג ,טומ םעד ןביוהעג

 -רעלָאמ יד ואוו ,;עילעטַא ענעגייא ןייז טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה ןירב
 ןגייטש קַאל ןוא ןיטנעּפרעט ןוא ןברַאפ-ליוא ןופ תוחיר עריא טימ ךיק
 ןוא עטגײלעגנָא ןופ טייקשימייה-טינ עקיבייא יד .רעטצנעפדךַאד לקזיב

 ןעמַאר ,ןטנווייל ,ריּפַאּפ-לָאמ ןופ המוהמ יד ,ןלַאירעטַאמ עטלעטשעגנָא
 -ַאפ עצנַאג ןוא עבלַאה עטיירגעגנָא -- ןטפיטש-ליוק ענעכָארבעצ ןוא
 זיא רעמוז ואוו ,קיטרַאפ טינ לָאמנייק טרעוו סָאװ ,ןינב ַא וצ ןטַאקירב
 -וצ רעדָא לעה"וצ קיבייא זיא סע ואוו ;טלַאק-וצ רעטניוו ןוא סייה-וצ
 -ירעלטסניק רעד טָא רַאפ טמעשרַאפ יו טעמכ ךיז טָאה רע ןוא .לקנוט
 סָאװ ,יורפ רעגנוי ַא ןופ גנוניואו רעד ןיא טײקנטלַאהעגסױא רעש
 ףיוא טינ טרידנעטערּפ ןוא טינ ןירעלטסניק עטסיורג ןייק יז זיא ןײלַא
 -עג עניילק ריא טנדרָאעגנייא טָאה יז לופקַאמשעג יו !עז ןוא ...םעד
 עשיטָאזקע עדליװ סָאד טָא טסענ םענייש ַא רַאפ סָאװ ,עלהריד ענעגנוד
 ןרעדעפ עטרילָאק טימ טבעוועגסיוא ןוא ,טיובעגסיוא ָאד ךיז טָאה לגיופ

 רַאפ .טסורב רענעגייא ריא ןופ טקילפעגסיוא ,ךיז טכַאד ,טָאה יז סָאװ
 רֶע טציז טָא ןוא ...טיירגעג ןוא טצוּפעג סָאד ךָאד יז טָאה ןצעמ עע

 סָאװ ,ןַאמ רענעפרָאװעגעװַא רעד ,רע ,עּפַאנַאק-עימַאקער רעד ףיוא ָאד
 חוכב ןעוועג טינ ןענייז המכח-סנבעל עצנַאג ןייז ןוא טנַאלַאט רעצנַאג ןייז
 -ןייא ןייז טַאטשרַאװ-רעלָאמ םענייר קירעביא:טינ ןייז ןיא ןטלַאהוצנייא
 ?םיא ןופ ןבירטרַאפ טינ ןַאינָאס ס ָאד טָאה יצ ...יורפ עקיצנייא
 ,..ןטלַאהעגסיױוא טינ ךיק-רעלָאמ ןייז טָאה קַאמשעג-ןעיורפ רענייפ ריא
 ,טושּפ ןוא טסָארּפ

 ,ןעמוקעגנָא םיא ףיוא זיא סָאװ ,טייקירעיורט רעשירעמיורט ןייז ןיא
 ןגיוצעגוצ ,טנַאה רעקידייז-לקנוט ריא רַאפ ןשנַאלָאס טּפַאכעגנָא רע טָאה

 -מורַא יז טָאה רע .םיא ןבעל ךיז ןצעזוצקעוַא יז ןעגנואווצעג ןוא ךיז וצ
 עטסעפ ענייז ןיא ןעגנַאגעצ ,םיא וצ טעילוטעג ךיז טָאה יז ןוא ןעמונעג
 | ,סמערָא

 -ּפעשעג רע טָאה --- ..!טסָאה וד קַאמשעג ןטוג ַא רַאפ סָאװ ---
 לגילפ-רָאה ןצרַאװש ריא רעטנוא .רעיוא םעניילק ריא ףיוא טעשט
 טסניואוו וד זַא ,רעטציא עז ךיא -- .ןפיל ענייז טימ ךיז ןבָארגעגנײרַא
 ןוא סָאמ ןיא ןוא .ךיז טסכוש וד יװ ,ךיז טסדיילק וד יוװ רעגרע טינ
 ןייד ןיא יוװ ,טייקנייש ןייד ןיא יוװ ױזַא ןטלַאהעגסיוא וטסיב ברַאפ
 ...טפַאשגולק

 ןדישַאב יז טָאה -- ,קַאמשעג ןיימ ןצנַאגניא טינ זיא סָאד --
 רשפא טסייוו ...ןפלָאהעג ךס ַא רימ טָאה ןעּפול -- ,ּפָאק ןטימ טיירדעג
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 טימ ,לבעמ-טסנוק טימ ךיוא רע טלדנַאה ,רעדליב טימ רעסיוא זַא ,טינ

 ,ליוו"עד-לעטָאה ןופ ץַאלּפ ןבעל ,ןיזַאגַאמ ןייז ןיא .ןטרָאד רָאנ ....ןקיטנַא

 יַאּפ ןיא ןלַאניגירָא ליפיוזַא ָאטינ .ךיוא ןעגנוכַאמכָאנ ךס ַא רע טפיוקרַאפ

 זיוה ןיימ ןיא סעיצַאטימיא ןייק זָאל ךיא .טכע ץלַא זיא ָאד רעבָא ...זיר

 ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,סמוקינוא-רעדליב ןופ סעיּפָאק רעסיוא .,ןײרַא טינ

 .סמואעזומ יד
2 

 קלח ַא טָאה רענעי זַא ןוא ,ןעמָאנ סנעּפול ַאוסנַארפ ןענָאמרעד סָאד

 קירעביא טינ ןעוועג םיא זיא ,ָאד טרעדנואווַאב ,ןירב ,רע סָאװ ,םעד ןיא

 טָאה שנַאלָאס .ןבעגעג םירק ַא טכייל רַאפרעד ךיז טָאה רע .םענעגנָא

 : פָאק ןרעביא ןטעלג ןעמונעג םיא ןוא טקרעמַאב סָאד

 .סניימ זיא ָאד טסעז וד סָאװ ץלַא סָאד !דיוד ,ךָאנ טינ טכַארט --

 ךיא ןיב םיטנַאס ןייק ! רימ ביולג .טינ טכער ןייק םעד ףיוא טָאה רענייק

 .טלָאצַאב זיא ץלַא ..,קידלוש טינ םעד ףיוא

 סָאװ טימא :ןבעג וצ גערפ ַא שינָאריא טסולגרַאפ ךיז טָאה ןענירב

 ,רעבָא ,סָאד טָאה רע *. . ? רוטַאנ טימ יצ ,סעיצַאנגיסַא טימ ? טלָאצַאב

 :ךערּפשעג סָאד טדנעװעגּפָא ןוא ןָאטעג טינ

 ,רעטכיד עקנַארק רַאפ ורּפָא רעטוג ַא זיא רענייד יו טסענ ַאזַא --

 ךיז ןעמ ןעק ָאד . .,,ןלעז עטרעטַאמעגסיוא רַאפ ,רעלטסניק עדימ רַאפ

 עטלּפָאט טימ ךיז ןּפַאכפיוא ךָאנרעד ןוא ןעמיורטסיוא .,ןעמערַאװסױא

 . .. תוחוכ
 טָאה -- !עקנַארק סָאװרַאפ ?עטרעטַאמעגסיוא דָארג סָאװרַאפ ---

 ,רעבייל עקיטפערק ןוא ןרוטַאנ עטנוזעג ,עטנוזעג --- ,טריטסעטָארּפ יז

 ןטייבסיוא ןענָאק וצ ןעוועג ךיא טלָאװ ןדירפוצ יוװ ! דיוד ,וד יו ױזַא

 ַאזַא .עילעטַא ןַא ףיוא ,ךיא ןיימ ,עלהריד ןיימ ,ןטסַאק-גנוריצ םעד טָא

 ןוא ירפ ףיוא טייטש ןעמ ואוו ,טכָאק טעברַא יד ואוו ...ענייד יװ

 ואװ ,ןברַאפ-לא עשירפ טימ טקעמש סע ואוו ,טעּפש ךיז טגייל ןעמ

 ןוא רעמַאה טימ ןייטשלמרימ ןיא טגָאלש ןעמ ואוו ,םייל טענק ןעמ

 ךיז ןלייש .,ןסקַאװ ,ןסקַאװ סעיניל-רעּפרעק ןוא רעטכיזעג ןוא ,עטָאלד

 -- ןגָאז טלָאװעג בָאה ךיא ...יװ ױזַא ,סָאַאכ םענרענייטש ןופ סיוא

 ןייז ןיא ןטלַאהַאב םינּפ םעד .ןבילבעג ןייטש ןוא ןפָאלרַאפ ךיז זיא יז

 ,קידגליוו-טינ ,ךיז יז טָאה סָאד זַא ןענַאטשרַאפ טָאה ןירב ןוא .טסורב

 "יר ףיוא ךָאנ ןעלמערד עכלעוו ,ןעגנורענירעד עריא טימ טּפַאכעגסױרַא

 רעטציא זיא ,ןירב ,רע ואוו ןטרָאד ,ףניפ טרעדנוה רעמונ דירַארישזָאװ

 ןטרָאד ...טניואוועג לָאמַא טָאה לַאד ירנַא ואו ןוא סָאבעלַאב רעד

 יָאס ןופ טָאה רָאטּפלוקס רעקידמשוגמ לסיב ַא ןוא רעטבַאגָאב רעד ואוו
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 -עצנעט ענעזדנָארב ַא ,ךעלגעמ רָאנ זיא סָאװ ץלַא ןעמונעגקעוַא ןשנַאל

 ןקידנעילפ ןקיבײא ןיא טרעווילגרַאפ ,ןסָאגעגּפָא ןוא ןטָאנקעג ריא ןופ ןיר

 ,רערעװש ַא טימ ןוא עטעקַאנ:רעטומ ַא ,סופ ץיּפש ןטכער ןפיוא ַאּפ
 -וצ ןוא טכיוועגּכיילג בילוצ ,םערָא ןקניל ןפיוא גנַאלש רעטיירדעג-זייב

 ,ןטנצפופ םעד יאול ןופ טעב ןטיירב םעד ןיא ןוא . . , טייקשיטָאזקע ביל

 יו ,טקינײּפעג ןוא ןעמונעג יז רע טָאה ,ןעיירעצינש ץלָאה-סונ טימ
 -טסנוק רשפא טשימעג .עטבילעג עקיביגכָאנ-וצ ַא טמענ ןַאמ רעלַאטורב ַא
 טָאה יז ןוא .סנעי לָאמַא ןוא סָאד לָאמַא ,טפַאשנדייל רעבָארג טימ קינכעט
 ףיוא טיירג ןעוועג לָאמעלַא יז זיא ,ןעוועג זיא יז יו טבילרַאפ ,טגלָאפעג
 ,גנורעדינרעד ףיוא ,טעבדַא רעשירעלטסניק רעד ןיא ףליה ףיוא :ץלַא
 סָאװ ,טפַאשנדײל ןופ םערוטש רעבלעז רעד רעבָא .סונעג ןדליוו ףיוא
 -ףוס יז טָאה ,ץרַאה קידנצכעל ריא ןוא ןרָאי עגנוי עריא טּפַאכרַאפ טָאה
 רעזירַאּפ רעד ףיוא רעטצנעפ-עילעטַא סלַאד ןופ ןפרָאװעגסױרַא ףוס-לכ

 ןענופעג ןעּפול ַאוסנַארפ ידנעד רענערָאפעגּפָא רעד יז טָאה ןטרָאד .סַאג
 -עג ןוא שַאט ןיא ןטלַאהַאב ,ןביוהעגפיוא .קיטנַא ןטביוטשרַאפ ַא יו

 ןיא יווװ ,דייז ןוא טעמַאס ןיא טעבעגסיוא ןוא טּפוצעגּפָא ,רעהַא טכַארב
 ןוא ..!ןכָאז עכלעזַא ףיוא רענעק ַא זיא ןעּפול ,ָא .עלעטסעקיגנוריצ ַא

 ןוא ךייו זיא ץלַא ואוו ,גנוניואו-עמרוט רעלופטכַארּפ ריא ןיא ,ָאד
 . ..סיוא ױזַא ךיז טור יז זַא גנַאל ןיוש .סיוא ךיז יז טור ,ךעלביל ןוא טרַאצ

 קידנעמענמורַא ,ןוא .טולב גנוי ריא ןיא ךָאנ ןדיז ןעגנורענירעד יד רָאנ
 .רעביא עטספיט עריא ,טײהנעגנַאגרַאפ ריא סױרַא יז טלּפַאלּפ ,ןטייווצ ַא
 ַאאֲא ןבָאה סָאװ ,ןעגנובעלרעביא עבלעז יד רשפא ןוא ...ןעגנובעל
 -יילפ ַא סלַא טכַארבעג יז ןבָאה ,טכַאנ ןוא גָאט יז ןגָאנ סָאװ ,ןורכז ןקרַאטש
 יד טוג ױזַא ןעק יז .עילעטַא ןייז ןיא ,ןענירב וצ ,םיא וצ לעדָאמ עקיס
 וצ טכַארבעג ןעגנורענירעד יד ןבָאה ןיילַא םיא ןוא !לָאמַא ןופ עילעטַא
 ,םיא ןרעפעלשרַאפ וצ ידכ ,גנוניואוו רעטצוּפעגסיױא רעד טָא ןיא ,ריא
 יז טביירט עכלעוו ,טפַאשקנעב רעתמא רעד ןופ ןסיוו טינ לָאז רע ידכ
 . ..קירוצ ןוא ד'רַארישזָאװ-יר וצ

 -עגרעביא שנַאלַאס ,םינּפַא ,טָאה ןגיוא עקידנעשזדנָאלב ענייז ןיא
 ןפורעגסױרַא םיא ייב טָאה סע סָאװ ןוא ,טכַארט רע סָאװ ןגעוו טנעייל
 רעדיוו ןוא זדלַאה ןפיוא ןעגנַאהעגנָא םיא ךיז טָאה יז םערָאװ ; טכַאדרַאפ
 ,ןפיל ענייז ןיא ךיז ןגיוזעגנייא

 --- ? ןעלבירג סָאװ בילוצ ? ןטכַארט סָאװ בילוצ . . ? סָאװ בילוצ ---

 סע !האנה בָאה ?ריד טלעפעג סע !טינ טכַארט -- .טלמרומעג יז טָאה

 ...ןעמַאזוצ טינ לָאמנייק ןעייג ליפעג ןוא קנַאדעג .ריד רַאפ ץלַא ָאד זיא

 ךיא ליוװ ןענידַאב .ןענידַאב ךיד לעװ ךיא ןוא רַאה רעד ָאד ייז ! סעגרַאפ
 . . ..ץרַאה ןפָא ןַא טימ ןוא בייוו ןייד יו ךיד
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 טינ לָאז יז ידכ ןוא ,ךיז ןופ ןסױטשעגּפָא טכייל יז טָאה ,רעבָא ,רע

 -"סופ רעד ףיוא ןזיוװעגנָא ריא רע טָאה ,גנושיוטנַא עתמא ןייז ןקרעמַאב

 :ןביוא ןופ טסויב סטרַאצָאמ טימ לקניוו ןיא עינָאמרַאה

 .יי רעטסיולק ַא ןיא יוװ ? רָאג לגרָא ןַא ---

 :טקורעגּפָא עלעּפַאק ַא ךיז ןוא ענימ ַא ןגיוצרַאפ טָאה יז

 ?טינ ריד טלעפעג סע --

 .יףײרַא טינ סָאד ךיז טסַאּפ סעּפע רָאנ .סָאד טינ ---

 -נעטשנָא ןדעי ןיא ?רעסעב טסַאּפ ָאנַאיּפ עכעלרעגריב ַא ןוא --

 זיא םוטעמוא .ריא ףיוא טרעּפמילק ןעמ ןוא ָאנַאיּפ ַא טייטש זיוה ןקיד

 | ...סרעּפמילק סָאװ לדיימ סַאלב ַאזַא ָאד

 ךס ַא ןבָאה תועט ַאזַא .ָאי ,ָאי ,קיזומ זיא'ס זַא טניימ ןוא ---

 ייי ךיױא רעביירשירעדיל ןוא רעלָאמ

 רעדיל ןביירש ןוא רעלטסניק ַא ןייז טינ ךָאנ טסייה ןלָאמ רעבָא ---

 ,גנוטכיד טינ זיא

 | ףןכַאז ייווצ ןענייז סָאד ,סיוועג --

 ןגעק טסעטָארּפ רעמיטניא ןַא רָאנ זיא לגרָא רעניילק ןיימ ,ונ ---

 ..! ַאהיַאה ,לגרָא ןַא ךיא ליוו --- לגילפיָאנַאיּפ ַא טליוו ריא .ןָאלבַאש ַאזַא

 .סיוא טינ ױזַא רָאג טסעז !וטסיב עקרעפיטש ַא --

 ךיא ייג רעטסיולק ןיא .,ךיוא סָאד זיא םזיצילָאטַאק קלח ןיימ ---

 רָאג ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,רעטומ ענעמוקעגמוא ןיימ רָאנ ...טיג

 ןטרָאד .עסעמ ַא וצ זיא טינ ןעוו ןעמענ רעיּפדזַאס ןיא ךימ טגעלפ ,ןיילק

 ,טיירב ןוא ךעלרעייפ .ןליּפש לגרָא ןַא טרעהעג לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה

 רענעט עכנַאמ .בױהנָא םייב --- עינָאפמיס עטייווצ סנעווָאהטעב יוװ

 גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ןרעיוא יד ןיא ךָאנ רימ ןעגנילק

 ? וטסייג עגָאגַאניס ןיא ןוא ---

 ךימ טָאה הדגה עטרירטסוליא עקידחסּפ ןייד ...ןטלעז רעייז ---

 יןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ רעװ טנָאמרעד רָאנ

 | !עלעדײמ ,ןסירעצ טסיב ---

 "רעביא רעד טגיל סע ואוו .רעהעג ךיא ןעמעוו וצ טינ סייוו ךיא ---

 ךיא סײװ סָאד ..!ריד וצ רָאנ ךיא רעהעג דניצַא רעבָא .,גָאװ

 .סיוועג ףיוא

 "יירפ רענזירּפַאק ריא ןופ ןגיולפעצ רעדיוו ךיז זיא טומרעווש סנירב

 .רעטרעוו עריא ןופ ןוא טייקכעל

 עקיזיורב יד רעביא ןטעלג ןעמונעג יז רע טָאה -- ! סעּפע ליּפש ---

 | / .רָאה

 : ןבעגעג"גערפ ַא םוטש טלָאװ יז יוװ ,טקוקעגנָא עלייוו ַא םיא טָאה יז

 ןטעב רָאנ *..'!ּפָאק ןיא ריד טגיל ס ָאד ? תמא ןַא טימ סָאד טסניימ,
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 "ןָאט עכעלטע טנפעעגפיוא טָאה יז .ןזָאלעג טינ ךיז יז טָאה לָאמ ןטייווצ ַא
 ןבעגעג טָארט ַא לָאמ עכעלטע ,ךיז טצעזעג ,טנעמורטסניא ןיא ןעלסילש
 ןרָאװעג לופ זיא ןָאלַאס רעניילק רעד ןוא ,ךעלסיפ עקיטפערק עריא טימ
 רעגעט עקידנרירביװ יד .רָאכ ןטייוו ַא ןופ ןעגנַאלקּפָא עכעלרעייפ טימ
 -ץג ןענייז תולוק ערעדנוזַאב ריפ יװ רעקינייװ טינ .ןביוהרעד ךיז ןבָאה
 .טינ רעד .ַאגופ ַא סבַאב ןעגנערבוצסױרַא ידכ ,ףיולעג-טעוו ןפָאל
 ,קיכליה ןוא ךיוה ,ןרָאװעג ךיוח סעּפע זיא לדנַָאלַאס ןופ טיפוס רעכיוה
 ךיז ןבָאה ןעלגילפ עטכייל .עדייבעג רעשיטָאג ַא ןיא לָאּפוק-ןלייפ ַא יו
 -עמ יד ןעוו רעבָא .יירדעג ןשילַאקיזומ ןייא ןיא טגעװַאב שימטיר ןטרָאד
 גנולצולּפ יז זיא ,קורדסיוא ןטסכעה ריא ןכיירגרעד ןעמונעג טָאה עידָאל
 ךיז טשטילגעגּפָארַא דימ ,ןזָאלעגּפָא ךיז ןבָאה טנעה סשנַאלָאס ,ןלַאפעג
 ןענייז ןגיוא עכעלנירג עריא ןוא ןענַאטשעגפיוא זיא יז ,ינק עריא ףיוא
 .יוט טימ יוװ ןפָאלרַאפ ןעוועג

 -רַאפ עלעסיב ַא יז טכַאמ -- .  .. גנומיטש רעד ןיא טינ ןיב ךיא --
 טָאה -- !רימ טימ םוק ...טנעמָאמ רעד טינ רעטציא זיא סע -- .ןגעל
 | ..!רעטיײװ םוק --- .טנַאה ַא רַאפ טּפַאכעגנָא טסַאג ריא יז

 י :טנַאמרעד ךיז יז טָאה לָאמַאטימ רָאנ
 ,יאדװַא ,ךָאנ טסָאה ? קירעגנוה רשפא טסיב ,רעביל ןיימ ,רָאנ גָאז --

 ,..קיטשירפ ןטייווצ ןייד ןסע וצ ןזיװַאב טיג
 םעד טלקָאשעצ ,גרָאז רעכעלרעטומ ַאזַא ןופ טלכיימשעצ ךיז טָאה רע

 .טנעמורטסניא ןפיוא ןזיװעגנָא ןוא ?ןיינק; ףיוא ּפָאק
 | ...טצעזעגרַאפ רעסעב טסטלָאװ ---
 .לטנעה רעמערַאװ ריא טימ טכַאמרַאפ ןּפיל יד םיא טָאה יז רעבָא
 ןיימ ריד ןבעג ...ןענידַאב ךיד ךימ ןָאל !ּפָא טינ רימ גָאז --

 עיירטעג ַא יוװ .... ןייד יו ןעגרע טינ ביל ךיד בָאה ךיא זַא ,זײװַאב ןטשרע
 | ,ןגָאז ךיא ליוו בייוו

 ןופ טמעלקרַאפ ןעוועג קירוצ עלייוו ַא טימ ךָאנ זיא סָאװ ,ץרַאה ןייז
 ;טײקרַאבקנַאד רעמערַאװ טימ ןרָאװעג לופ זיא ,ןטכַאדרַאפ עכעלזייב
 שרעדנַא ענייז עלַא .ןרָאװעג לופ- סע זיא ןייוו ןטוג טימ רעכעב ַא יו
 | .ןרָאװעג ןעקנורטרעד טרָאד ןענייז ןשינעטסולג

 טיג סע טינ רָאנ -- ,ןעמונעגמורַא יז רע טָאה -- ,ןיינ ,ןיינ --
 ...רעטעּפש .קיזומ יװ רעקינײװ ךָאנ דניצַא טסַאּפ סָאד ,ןעקנירט

 טכַאלעגנײרַא שימלעש םיא יז טָאה -- ...רעטעּפש ,ָאי ,ךַא -- |
 טינ ןעק ןילַא ך י א סָאװרַאפ ןיוש וטסייטשרַאפ טציא -- ,ןגיוא יד ןיא
 | | ...וד ..?ןליּפש

 זיא רע .טײקשירעכַאלּפָא עכעלביל ריֹא ןטלַאהעגסיױא טינ טָאה רע
 ,רעטצנעפ ַא וצ ןבעגעג-טָארט ַא ,טנַאה רעד ייב טּפַאכעג יו ,ןרָאװעג טיור
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 "עגסױרַא ןוא ןעגנַאהרָאפ עכעלרעווש עטמולבעג יד טקורעגרעדנַאנופ

 .טקוק
 ץַאלּפ ןפיוא קוקסיוא ןכעלרעה םעד ןעזרעד רע טָאה רעטציא טשרע

 םוטש ןבָאה ןַאטנָאפ ןופ דרעפ ענעזדנָארב יד ,גנוניואוו סשנַאלָאס ןופ

 רעקידלציק רעד ןופ סיױיַא םיוש ןופ קידנריּפָאלַאג-דליוו ,טעשזריהעג

 יז ןסיש סערעשטשַאי ןוא ןלידָאקָארק ענעזדנָארב יד סָאװ ,יירעצירּפש

 דרעפ עשירַאדנעגעל יד ןפיול ןוא ייז ןפיול .רעכעלזָאנ ענעזָאלבעצ יד ןיא

 ןײסַאב ןופ ייז ןענעק ,גנוגנערטשנָא רעטזיורבעצ רעצנַאג רעייז ייב ,ןוא

 "רעד טינ לָאמנייק סָאד ןלעװ ןוא טינ ןענעק ייז !ןייג ,..סױװַא טינ

 ןפרַאװ ןוא סעווירג יד ןרעביושעצ ליפ יזזַא לָאמ ןעצ ייז ןגעמ ,ןכיירג

 יז טָאה סָאװ ,רעלטסניק רעד לייוו ,ךיוה רעד ןיא סעטיּפָאק עסַאנ ערעייז

 לייוו .ןסייהעג ױזַא טָאה ,לַאטעמ ןעקנַאלב ןיא ןסָאגעגסיױא ןוא טּפעלקעג

 ץילב םעד טקיטסעפַאב יז  טסנוק רעד ןופ טפַארק עתמא יד זיא סָאד

 וצ -- ןפיולטנַא ליוו סָאװ טנעמָאמ ןטסכעלרעדנואוו םעד ,דרע רעד וצ

 ןופ ,גיוא ןכעלשטנעמ ןופ ןדניוושרַאפ טינ םיא טזָאל יז .טייקיבייא רעד

 -- רוד ןייא טינ .םיא ןופ טסינעג רוד רעצנַאג ַא ןוא ,ןיײזטסואווַאב ןייז

 ...תורוד ךס ַא

 ןירב ןזָאלרעד טינ ןוא סָאזנייא טליפרעד ךיז טָאה שנַאלָאס רעבָא

 יז טָאה עצײלּפ ןייז רעביא .עלייוו ןייא וליּפַא ןסעגרַאפ ריא ףיוא לָאז

 "ריפ ענעזדנָארב יד ףיוא ןרָאװעג קיטכיזרעפייא זיא ןוא טקוקעגרעכירַא

 רענעזדנָארב רעד רעטנוא ןליטּפער ןוא ןעיורפ ענעזדנָארב יד ףיוא ,עקיסיפ

 טָאה ...טײקמַאזקרעמפיוא סנירב קעװַא ריא ןופ ןעמענ סָאװ ,ערעפס

 ןסירעגּפָא ןוא ןעמונעגמודַא ,לטרַאג רעקידעבעל ַא יװ ,טסעפ םיא יז

 "עג ךייװ-סַאלטַא ןענייז ןעגנַאהרָאפ עטמולבעג ערעווש יד ,רעטצנעפ ןופ

 רעד רעטנוא .,גיוא ףיוא גיוא ןבילבעג רעדיוו ןענייז עדייב ייז ןוא ןלַאפ

 יערטסויל רעניילק רעד ןופ גנוטכיולַאב רעכעלביל

 טסעװ .רימ טימ םוק -- ,שנַאלָאס םיא וצ טכַאמ -- ,רעטציא --

 .יי רעמיצ-ףָאלש ןיימ ,רַאודוב ןיימ ןעז

 טליפרעד סָאד טָאה רע זַא ,ױזַא ןּפַאלק ןעמונעג טָאה ץרַאה ןייז

 "טינ ַא יװ ,טנַאה ַא רַאפ ןעמונעגנָא םיא טָאה יז .ןפיילש ענייז ןיא

 "רָאפ ַא רָאנ זיא סָאד זַא ,טסואוועג טָאה רע ןוא .םיא טריפעג לגניי ןרעכיז

 סָאװ ,רעטייוו לסיב ַא טײרגעגנָא םיא רַאפ זיא סָאװ ,קילג ַא וצ ליּפש

 רעטרעוו עלַא .טנעקעג טינ רע טָאה ןעקנַאד רָאנ ...םיא ףיוא טרַאװ

 ,טרעוו רעייז ןרָאלרַאפ ןבָאה

 טרעטנומעגפיוא לָאמַאכָאנ םיא יז טָאה -- ! רעטבילעג ,םוק ---

 טרָאװ רעדעי זַא ,טליפעג ךיוא טָאה יז ,לוק ןטימ יװ ןּפיל יד טימ רעמ

 "רַאפ וצ ידכ רָאנ זיא ,ָאי סָאד טוט יז ביוא ןוא ,קירעביא רעטציא זיא
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 ןלופסינמייהעג םענעי וצ גנַאג םעד ,לוק ןשילַאקיוװמ ריא טימ ,ןסיז
 ַאגעגנָא:רעװש ענייז ןוא קיטכיל ױזַא טנירג תעדהיץע רעד ואוו ,ןטרָאג
 ...דרע רעד זיב ןגייווצ יד ןגיוב תוריּפ ענעס

 .רַאודוב םוצ רעבירַא לדנָאלַאס ןופ ייז ןענייז טייהרענעמונעגמורַא
 רעלָאמש לסיב ַא ןעוועג זיא רעמיצ סָאד ...טנירגעג ךעלקריוו טָאה ָאד
 זיא ָאד ךיוא רעבָא .ןטכױלַאב רָאנ רעטצנעפ ןייא טימ .ןָאלַאס רעד יו

 -לבעמ .טרילבעמ ליטסיריּפמַא ןיא .ןָאט ןיא ןטלַאהעגסיױא ןעוועג ץלַא
 ןטברַאקעג םענירג'לעה טימ ץלָאה-טיור ןטקַאלעג-קנַאלב ןופ רעקיטש
 עשירפ יװ ,טקיאורַאב ןוא גיוא סָאד טקיווקרעד סָאװ ,טקעדעג שוילּפ
 (* ךעלמער-ושזַאקַא עטצינשעג ןיא עטמַארעגניײרַא ןענײלּפ-זָארג ךעלקיטש
 יִד ,ןירג -- עּפַאנַאקור יד .טריצַאב ןעפעילער-ןעמולב עטדליגַאב טימ
 ןגעקטנַא עלעקנעב סָאד .ןירג -- ןפוּפ-ץיז עקירעדינ יד ,ןירג -- ןלעטָאפ
 -ַאב יד ףיוא .טריצעּפַאט-ןירג ךיוא לגיּפש-טעלַאוט ןקידכעלייק ןסיורג

 רעבליז ןיא ןעמַאק-ךיײבטנַאפלעה -- לגיּפש םורַא סעקצילָאּפ עכעלגעוו
 ײלרעלַא ,ךעלטנעה עטעקצַאצעג ענרעבליז טימ ךעלטשרעב ,טסַאפעג
 ענרַאגיליפ טימ ךעלשעלפ ענעלָאטשירק ןיא ןעמויפרַאּפ ןוא ןצנעסע
 ןשינָאמרַאה ןייא ןיא ןסָאגעגנעמַאזוצ ץילַא ךיז טָאה ָאד ךיוא ,ךעלרעּפָאטש
 טיג .לדנַאלַאס ןיא יוװ ױזַא ,טיײקיסָאמקעװצ ןייא ןיא ,קַאמשעג םענייפ
 ןךיק טמעג ןוא גיוא סָאד טבעלַאב סָאװ ,סָאמ ַא טימ רָאנ ,ןבירטעגרעביא
 .קעוַא טינ טפול לסיב קירעביא

3 

 -ַאילביב"ושזַאקַא ןַא ןעמונרַאפ טָאה סקניל טנַאװ עדנילב עצנַאג יד

 טימ -- ץלַאה:טיױר עטקַָאלעג סָאד .סענירטיוויזָאלג עטיירב טימ קעט

 .טכידעג -- זָאלג ןרעטניה .רעטומלרעּפ ןופ סעיצַאטסורקניא עטכייל

 ןוא ןרעמונ-דלָאג טימ ,רעכיב ןופ סנקור ענרעדעל עטסערּפעגנעמַאזוצ
 עלַא ןעוועג ןענייז ןטרָאד .טסערּפעג ןַאיּפַאס ףיוא טנטסיימ ,ןעמענ-דלָאג

 רענרעדָאמ רעד ןופ ןטקעלּפמָאק ענעבילקעג ,רעקיסַאלק עשיזיוצנַארפ

 ןעצ א .רעטכיד עשילגנע ןופ ןעגנוצעזרעביא עטסעב יד ןוא רוטַארעטיל
 עשיראטסיה .סור ַא ל עידעּפָאלקיצנע רעסיורג רעד ןופ רעדנעב עקיד
 עדייב ןופ ,לרַאודוב ןיא ,סטכער ןוא .עכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ ןוא רעכיב

 ייוצ -- גרובנעסקול םעניילק םוצ סיירַא טייג סָאװ ,רעטצנעפ ןטייז |
 יוצ ,ברַאפ ענעקורט טיִמ טסקיפעגוצ ןוא ליוק טימ טנכייצעג רעדליב
 -טכַארּפ ַא ןופ טכיזעג ַא -- ןָאילַאדעמ ןייא ןיא .ןענָאילַאדעמ עלַאװָא עסיורג

 .ונָאגַאהַאמ סָאװ עבלעז סָאד שיזיוצנַארפ ףיוא ץלָאה-טיור --- ושזַאקַא (*
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 יד ןופ טוה רעכעלצרַאװש ַא טימ יורפ רעטנעלוּפרָאק לסיב ַא ,רעלופ :

 -טיוה ַאזַא ןָא רעלָאמ יד ןפור ,"ךלימ טימ עפָאק; .ןעלזדניא עשיזענילָאֿפ

 טייקנייפ ,ןרעטש ןטַאלג ,ןגיוא עצרַאװש עסיורג עריא קילדעו ןוא ,ברַאפ

 עריא ןיא טייהנייש ןוא ּפיט-שימ רענעטלעז ַא -- ןּפיל ןוא זָאנ ןופ

 "קיצרעפ ַא ןופ טלַאטשעג ַא -- ןָאילַאדעמ ןטייווצ םעניא .ןרָאי עטסעב

 רעייז טימ ,לדרעב דנָאלב ןטינשעגוצ-שיזיוצנַארפ ַא טימ ,ןַאמ ןקירָאי

 ןַא טימ ןוא ,רונש ַא ףיוא ענסנעּפ רעטנוא ןגיוא עפייטש לסיב .ַא ,עלעה

 יז ןעו ,ןגיוא סשנַאלָאס קרַאטש רעייז טנָאמרעד סָאװ ,קוק ןשיגרענע.

 יד טנָאמרעד טלַאטשעג-ןעיורפ ןופ לַאװָא רעד יװ .ױזַא ,גנערטש טרעוו

 "וצנָא ןעוועג רעווש טינ רַאפרעד זיא סע .ןיק ןוא ןקַאב עריא ןופ עיניל

 | ןענייז סָאד רע ךיז ןסיוטש -

 ןבעגעג גערפ ַא ןדיײשַאב ןירב טָאה --- ?ןרעטלע ענייד ---

 טימ ןבעגעג-לקָאש ַא קיטומ-רעווש ןוא ץרוק יז טָאה --- ,.,ייז ---

 ,ןטסויב עטרעסערגרַאפ קרַאטש ערעייז ןענייז סָאד -- ּפָאק ןצרַאװש ריא

 ,קילג םוצ .,זיא סָאװ ,עיפַארגָאטָאפ-ןרָאטַאמַא רעניילק ַא ןופ ןעמונעג

 רעטסעווש סרעטומ ןיימ -- עטנַאט ןיימ ןופ זיוה םעד ןיא ןבילבעגרעביא

 ךיא סָאװ יאדוװַא ךָאד טסקנעדעג וד ,,, קינימָאד לזדניא-ןכש ַא ףיוא ---

 ןַאקלואוו רעד ןופ טייוו ןבילבעגרעביא זיאיס ..? טלייצרעד ריד בָאה

 : .ייקיניטרַאמ רעזדנוא ףיוא 1902 ןיא עפָארטסַאטַאק

 .טנָאמרעד ןירב ךיז טָאה -- . ..ָאי ,ָאי ,ךַא --

 "נָא שנַאלָאס טָאה --- ..!ןבילבעגרעביא רימ זיא סָאד ךיוא ---

 ינָאגַאהַאמ ןופ ענירטיוו רעניילק ַא ףיוא רעגניפ ןלעקנוט ריא טימ ןזיוועג

 -צילָאּפ ענרעזעלג טימ ןוא ,טריצעּפַאט קינייװעניא טעמַאס םענירג טימ

 רעד וצ טרַאה טקורעגוצ ןעוועג זיא ענירטיוו יד .ןטינשעגרעביא סעק

 | .רעמַאק רעדנַא ןַא ןופ רַאודוב םעד ּפָא טלייט סָאװ טנַאװ

 ענדָאמ לרעמלַא ןלָאמש םעניא ןעזרעד ןירב טָאה דניצַא טשרע

 טגעלעגסיוא ןגעלעג ייז ןענייז םואעזומ ַא ןופ ענירטיוו ַא ןיא יװ ,ןכַאז

 -קישטַאלּפ ,עטצלעמשעצ:בלַאה ןעוועג ןענייז ָאד .טעמַאס ןוא זָאלג ףיוא

 ענעבָארגעגסיױא יװ ,ץנַאלג םענרעטומלרעּפ ַא טימ ךעלשעלפ ענערָאװעג

 עטמירקעגסיוא ןעוועג ןענייז ָאד .םילכ ענרעזעלג עשימיור ןוא עשיקיניפ

 ,עטנערברַאפ ןוז רעד ןופ יװ ,ןטייז עטלעגרַאפ טימ סעקיאָאלס-ײלעצרָאּפ

 סָאװ ךעלרעטכייל ענרעבליז ;ןטכורפ עשילרעטסיוא ןוא עטרענײטשרַאפ

 ;סנטָאש יו ןעמואוושעצ ןוא ןרָאװעג ךַאלפ ,טלַאטשעג רעייז ןרָאלרַאפ ןבָאה

 ןעעז סָאװ ,טייקטלוב ַא ןָא ןשטַאקוט ןוא קיניײוװעניא ןַא ןָא ןעלסטייטש

 ןעלּפָאג ענרעבליז ;יירעצלעמש ַא ןיא רעּפוק ןסָאגרַאפ יו סיוא רעכיג

 עניילק ןופ ןטעלעקס ןָא ןענָאמרעד רעגניפ עטשטעלּפעצ ערעייז סָאװ

 -סיוא ןעוועג ָאד ןענייז ןרישעג עקידהנושמ ערעדנַא ךָאנ ןוא .. ..סרעכעפ
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 ןופ סָאװ ,ײלעצרַאּפ ןוא זָאלג ןוא לַאטעמ ןופ ןשינעעזרַאפ : טגיילעג
 סָאד ,ךעלטנגייא ,םילכ עכלעוו ןּפַאכ טנעקעג טינ ןעמ טָאה קוק ןטשרע

 .ןעוועג לָאמַא ןענייז

 .טרעדנואוועג ןירב ךיז טָאה --- ? ןכַאז ַארַאפ סָאד ןענייז סָאװ ---
 ןופ ןבילבעג זיא רימ סָאװ -- שנַאלָאס טכַאמ -- ץלַא זיא סָאד --

 .קיניטרַאמ ןופ טָאטש-טּפױה יד --- רעיּפ-טנַאס ןיא קיײטּפַא סרעטָאפ ןיימ
 ,ןבילקעגנעמַאזוצ ןוא שַא ןופ ןבָארגעגסיוא ךיא ןוא עטנַאט ןיימ ןבָאה סָאד
 דרע יד ןעוו ,עלעּפ-טנָאמ ןופ ךורבסיוא םעד ךָאנ רעטעּפש ןכָאװ ךס ַא

 טימ .ןסַאצּפָא עקיד טימ ךיש ערעזדנוא רעטנוא סייה ןעוועג ךָאנ זיא
 ןרערט עקיד עקידנלַאפ ערעזדנוא ןוא ,ןבָארגעג רימ ןבָאה סנזײאבָארג
 רענרעזייא רעסיורג ַא טימ עטנַאט ןיימ . . .קיסירּפ ןיא ןדָאזעג ךָאנ ןבָאה
 ןכיורבעג רעדניק סָאװ ענייא ַאזַא ,רעניילק ַא טימ -- ךיא ןוא עטעּפָאל
 טלַא רָאי סקעז םיוק טלָאמעד ךָאד ןיב ךיא .דמַאז ןיא םי גערב ןפיוא
 ךָאנ ךיא קנעדעג ןצרַאה ןיא קיטייוו ןקידנגָאנ םעד רָאנ .ןרָאװעג
 ןבָארגעג ךיא בָאה ,עסיורג ַא יו ,תוחוכ עטצעל יד טימ .ךיוא רעטציא
 טרעכיור סָאװ ,ןלזג ןסיורג םעד ןעזרעד -- ןקור םעד קידנכיילגסיוא ןוא
 -עג םיא ךיא בָאה ...עלעּפ-טנָאמ ןַאקלואוו םעד ,טנָאזירָאה ןפיוא ךָאנ
 .ןטלָאשעג ןוא טָארדעג .עלעקַאלוק ןיימ טימ טָארד

 .רָאה עקידייז יד רעביא טעלגעג ןירב יז טָאה --- . .. עקנימערָא --
 -- טלייצרעד רעטייוו שנַאלָאס טָאה --- ןענופעג ןבָאה רימ סָאװ ---

 טָאה טפלעה ַא ,לפע-דרע יוװ ,ברָאק-טנַאה ַא ןיא טלמַאזעג רימ ןבָאה

 עוו .רימ רַאפ ןטלַאהַאב יז טָאה טפלעה ַא ןוא עטנַאט ןיימ ןעמונעגוצ

 ךיז ןבָאה רימ .קלח ןיימ ןעמונעגוצ ךיא בָאה ןסקַאװעגרעטנוא ןיב ךיא
 וד סָאװ סָאד .ןרינעואוס עכעלקערש עקיזָאד יד טימ טלייטעג ךעלרע

 רעקיטכיל רעטשרע ןיימ ןופ ןבילבעג זיא רימ סָאװ ץלַא זיא ָאד טסעז

 רעטומ ןיימ ןופ ,טפעשעג-קייטּפַא ןייז ןופ ,זיוה סרעטָאפ ןיימ ןופ ,טנגוי

 | ,ךעלרעטסעווש ןוא
 לוק ןייז .ליפעג-תונמחר ןעמערַאװ טימ ןעמונעגמורַא יז טָאה ןירב

 .לעשטנָאיליװ ַא ןיא יו טמורבעג טָאה

 'טכייפ עריא טשוקעג רע טָאה ..!ערעיײט ,עניימ עמערָא ---
 -ילק ןיוש .ןעגנורענירעד עכעלנייּפ ןייז ןזומ סָאד -- ןגיוא ענערָאװעג
 ,..ןטילעג ליפיוזַא וטסָאה טייהרענ

 סעּפע .טייז ַא ןָא ןגיוא עטרערטרַאפ עריא טדנעװעגּפָא טָאה שנַאלָאס

 --- : דניז ַא ןעוועג טלָאװ גנולייצרעד רעקירעיורט ַאוַא תעשב יז ןשוק יו
 ןבָארגַאב ןעמ טָאה ייז רָאנ ...ךיוא רענייב ןעוועג ןענייז סע -- |
 טינ ןעמ טָאה סָאד .טָאטש קע ןיא ,רעיּפ"ןַאס ןיא רבק-רעדורב ןייא ןיא
 ןיימ ןוא ךיא .טינ םענייק ...רינעוואוס סלַא ןעמענוצקעװַא טביולרעד
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 סעזולב עסייוו ןיא םיחלג .עסעמ-רעיורט רעד תעשב ןעוועג ןענייז עטנַאט
 טנעה יד ןיא ןציירק ענעדלָאג ןוא ךעלקעלג ענרעבליז טימ ,ןציּפש טיט
 עלַא ןענייז רעיּפ-ןַאס ןופ יד .טָאטש רעטייווצ ַא ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז
 קעװַא ױזַא ןענייז רעטָאפ ןיימ ןופ רענייב ךעלטשער יד ...ןעמוקעגמוא
 -עג יד ,עינָאמערעצ עצנַאג יד קנעדעג ךיא .רבק-ןסַאמ ןשילױטַאק ןיא
 ןפוא טעטש עשינכש ןופ ןרָאפעגנָא ןענייז סָאװ םיבורק ןופ ןענייוו
 ...לזדניא

 טינ זיא ,ךיז טכַאד ,יז רעבָא .ןטעלג ןעמונעג רעדיוו יז טָאה ןירב
 רוטַאנ רעקידנצכעל ריא .טסיירט רעמוטש  ַאזַא ןופ טקידירפַאב ןעוועג
 .קינייו ןעוועג סָאד זיא

 -רַאפ עריא ךרוד ןענירב וצ טלכיימש ןוא ,יז טכַאמ -- !זָאל ---

 ךיז ןגָארטמורַא ןוא ..! טינ סָאד ףרַאד ךיא --- ןגיוא ענירג עטרערט
 ..!ןיינ .ביל טינ ךיוא ךיא בָאה סמערָא יד ףיוא רענייב עטיוט טימ
 רענייד ןוא רעניימ .רעמיצ ןטסמיטניא ןיימ ןיא ,רימ טימ דניצַא םוק

 .ןייז ןָא רעטציא ןופ רע טעוו
 -עמַאס ענירג ייווצ טקורעגרעדנַאנופ רַאודוב ןופ טנַאװ ןיא טָאה יז

 -בלַאה רעכעלביל ַא ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא ןירב ןוא סרעיטרָאּפ ענעט
 רעגנוי ַא ןופ חיר ןקידנעיצנָא רעדנוזַאב ַא טימ טקעמש סָאװ ,טייקלקנוט

 -טֿכַאנ עמיטניא עריא טימ ןוא שעװ עריא טימ ,יורפ רעטעילָאכעג

 | ,ןעמויפרַאּפ
 .ןרָאװעג-לעה זיא ָאד ךיוא ןוא ,ּפָאנק ַא ןבעגעג יירד ַא טָאה שנַאלָאס

 ןעיורג םעד ןעגנולשרַאפ ןוא ןסָאגעצ ךיז טָאה טייקיטכיל עכעליולב ַא

 -עג עראטש עלעקנוט ַא ןזָאלעגּפָארַא טָאה יז .גָאט ןקיאיינש ןופ ןײשּפָא

 טייקכעלטימעג עיינ ַא ,סַאג ןופ רעמיצ סָאד ןטינשעגּפָא ,סייוו טימ ןטפָאה
 / ' .טרַאװעג ןדייב ייז ףיוא ָאד טָאה

 ,עצילָאּפ-לקניוװ ַא ןופ טמָארטשעג ָאד טָאה לַאװק-טכיל רעכעליולב רעד
 עטרילָאק טימ ,ײלעצרָאּפ רעויסַאמ ןופ ןסָאגעגסיױא ןצנַאגניא זיא סָאװ

 -ַאב ןופ סנרעטש עקידרענרעה ,ןטכורפ ,רעטעלב-קילָאיַאמ עטלוב-בלַאה
 לטעקַאטש רעטייוו-יינש ַא --- לייט ןטרילָאק ןרעביא ,ּפעק-ןביוט ןוא סענַאר

 טימ יװ עצילַאּפ עצנַאג יד םורַא טּפַאכ סָאװ ,ןציּפש-ײלעצרַאּפ ענייפ ןופ

 לּפמעט ןטלַא ןַא ןופ יוװ ,ןעוועג סָאד זיא ךַאז-קיטנַא ןַא ; םיוש ןופ דנַאר ַא

 רעביא טכיל-המשנ ןענערב ןלעטשעג-לקניוו עכעלנע ףיוא .ןעמונעגקעווַא

 -נָא ,ָאד רָאנ ...רעטלַאלטימ ןופ ןעמַאטש סָאװ ןרַאוטקנַאס עשילוטַאק

 הרונמ עטלַא עקירער-ןביז ַא ןענַאטשעג רָאג זיא ,רעטכייל ןקיסַאּפ ַא טָאטש

 ױזַא ןרער יד ףיוא ןעמולב ןוא ןּפסָאנק טימ ,רעבליז םענעזָאלבעג ןופ
 הרונמ עטכע רעדָא ,עטכַאמעגכָאנ ַא -- ןבירשַאב טרעװו שמוח ןיא יו
 ןופ שימעג ַא ןעוועג סעּפע זיא סָאד .עגָאגַאניס רעשינַאּפש-טלַא ןַא ןופ
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 ןשידיײ-לענָאיצידַארט ַא טימ ןטכיױלַאב ןוא לקניוו ןקיליײה-ךעלטסירק ַא
 עריא ןיא טולב טשימעג סָאד יװ ,ןײלַא שנַאלָאס יו ױזַא . ,. ּפמָאל-ןרער

 ןַא ןיא סעקצַאצ :ןעגנורענירעד עריא יוװ ,גנואיצרעד ריא יװ ,ןרעדָא
 ...סעסעמ עשילױטַאק ןיא ךעלקעלג ענרעבליז ןוא חסּפ לש הדגה רעטלַא

 ןופ ןטנעמעלע:טנורג ייווצ יד טליפרעד ךיילג םעד ןיא טָאה ןירב

 יד ,המשנ ענעסירעצ ןוא עלעדייא טשנַאלָאס טײטשַאב סע עכלעוו

 רעטומ רעקיטיוה:לקנוט רעכעלטסירק ריא וצ יז טיצ סָאװ טפַאשקנעב
 טסואוַאבמוא .סָאזלע ןופ טמַאטש רעכלעוו ,רעטָאפ ןשידיי ריא וצ ןוא
 ,ןדייב ייז ןופ טייקינייא ןייא ןפַאש טלָאװעג ָאד יז טָאה ןײלַא ךיז רַאפ

 רעוויאַאנ ַאזַא ךיז טָאה ןעמוקַאב ןוא .ןביולג ןוא ןזעוו סנדייב רעייז ןופ
 עלַא סיוא שוק ןוא םענ שטָאכ ,ןײלַא שנַאלָאס יו זעטניס רעקידוונח ןוא

 | ...רעדילג עלופ עריא
 ןוא ײלעצרָאּפ םענופ ןסָאגעג ךיז טָאה סָאװ ,אפוג טייקיטכיל סָאד

 .שימעג םענדָאמ ַא טַאהעג ךיוא ךיז ןיא סעּפע טָאה ,לעטשעג-רעבליז

 רָאנ .טמוק סע ןענַאװ ןופ טּפַאכרעד טינ טנעמָאמ ןטשרע ןיא טָאה ןירב
 עכיילג עטסלטימ יד זַא ,ןעזרעד רע טָאה טקוקעגוצ ךיז טָאה רע ןעוו
 סקעז יד ןוא ,לּפמעל ןכעלטיור ַא ךיז ףיוא טגָארט הרונמ רעד ןופ רער
 רעד טָא .ךעלּפמעל עיולב -- ןטימ םוצ טדנעוװעג ןענייז עּכלעװ ,סמערָא
 -ַאּפלָאק ענרעזעלג עטַאמ יד רעטנוא ,טיור ןוא יולב ןופ ןייש רעטשימעג

 ןופ לײטקַאק םענעי ,ןָאט ןכעלביל םענעי ןפַאשעג ָאד ןבָאה ,ךעלעק
 ןוא לדייא ױזַא ןוורענ יד טנַאּפש עכלעוו ,ןגָאז טנעקעג ןעמ טלָאװ ןלַארטש

 ןופ סענורטס יד רעקיזומ ַא ןופ טנַאה עטינעג ַא יו ,גנולק רעייז טוואורּפ

 םורַא רָאנ ךיז קוק ..7? טינ ךָאנ רעדָא טבילרַאפ ןיוש וטסיב :לדיפ ןייז
 ,.!טסיב וד ואוו

 ,טעב-רעדנַאסילַאּפ ענייש ַא ןעזרעד ןוא טקוקעגמורַא ןירב ךיז טָאה
 סנּפָאקוצ ןיא ךיוה :;ןכייציעגַארּפ רעקידנגיל רעסיורג ַא יװ טיובעג

 ןיא טימ טקעדעגוצ ןוא דלעפ ַא יו טיירב .סנסופוצ ןגױבעגּפָארַא ןוא
 סע יװ .,זדנערפ ענרעבליז טימ עקעד'סַאלטַא רעלעקנוט-ףיט רעקיצנַאלג

 רָאנ ,יולב"םי --- בעוועג ןטַאלג ןופ רילָאק רעטכע רעד זיא ,סיוא טזייוו
 ןפיוא ...ץרַאװש יו סיוא סָאד טעז טייקיטכיל רעגרַאק ךרעב רעד ןיא
 רעבליז עקיזיר ייווצ רָאנ טפָאהעגסיוא ןעוועג ןענייז דלעפ ןקיצנַאלג-לקנוט
 ןוא סנקור עקיכעטש טימ ,תויח עשירַָאדנעגעל ענעי ןופ ייווצ ,ןענָאקַארד
 -יסַאּפ עסיורג יד ןופ ןעמַאטש סָאװ ,סרעגיט-םי ןופ רעמינּפ עקידנרָאה
 ...ַארטַאמוס ןוא ַאװַאי יו ,עידניא רעשידנעלָאה רעד ןיא ןעלזדניא-קיפ
 יד ןיא ,ןטייוצ םעד ןיא רענייא ,ןסיבעגנייא ןעוועג ןענייז ןענָאקַארד יד
 ןיא רעדָא ,ףמַאק-עביל ןיא ...ןצכעלָאש-שיפ טימ ןקע עקידרעבליז
 טימ טַאקָארב ןופ ןיימ םעד ןּפַאכ וצ ןעוועג רעש ? האנש רעקיטולב
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 "עג ,סעקסיּפ ענעסיבעגנייא ערעייז ןופ ,ןענייז ףמַאק םעד ןיא ,לָאמ ןייא

 עטכײל :ךעלעמילב ןוא ךעלזעלב ענרעבליז עניילק ייז םורַא ןגיולפ

 סָאד ןוא .עקעד רעד ןופ דלעפ ןלעקנוט ןרעביא ךיז ןגיולפעצ םיוש יו

 גנוטיידנָא ןַא .טייקטגערעגפיוא ןופ קורדנייא רעדנוזַאב ַא ןפַאשעג טָאה

 "וצמוא ןבערטש ןוא ביל ךיז ןבָאה סָאװ ,רעבייל עקיטפערק ייווצ ףיוא

 | | ,טפַאשביל רעדליוװ ןיא ןטייווצ ,םעד רענייא ןעגנערב

 יַארט רעקיד ןייא -- ,טעב ןופ טיירב רעצנַאג רעד רעביא ,סנּפָאקוצ

 טקנוּפ ייווצ טימ ,ביל סָאד ןבָאה ןזיוצנַארפ יד יו ,קילַאװ רעדָא ,ןעסרעוו

 עסיורג יד יװ ,ענעטפָאהעג ןוא עיולב-לקנוט ,ךעלעשיקיּפָאק עכלעזַא

 -רעבליז ערענעלק ןוא ןענָאקַארד ערענעלק טימ רָאנ ,עקעד ענעסַאלטַא

 | ...ןעקנופ יװ ןעילפ סָאװ ךעלמילב

 ןבלעז םענופ ךעלעשיט עקנַאלש ייווצ סנּפָאקוצ ןטייז עדייב ןופ

 "עג ןיא ךעלּפמעל-טכַאנ ייוצ טימ ,טעב סָאד יװ ,ץלָאה-רעדנַאסילַאּפ

 -ַאװקַא עקידנעלקניפ-ןירג טימ ,ןעגנַאלש-ַארבָאק ענרעבליז ןופ טלַאטש |

 ...טציזַאב ןיילַא עטסָאבעלַאב ענייש יד עכלעוו ,יד וצ ךעלנע .ןגיוא ןירַאמ

 ןגָארט ןוא ןקע עטלגנעלשעגנעמַאזוצ ערעייז ףיוא ,סַארבָאק יד ,ייז ןעייטש

 עטריזיליטס ייווצ סנקַאנ עטצכעלָאשעג ,ענעזָאלבעגנָא-זייב עכַאלפ יד ףיוא

 | .דייז ןכעליולב ןופ ךעלרושזַאבַא רעטנוא ,ךעלּפמעל

 רענייש רעד ןוא עלעּפמעל ַאזַא סנייא ןבעגעג קירד ַא טָאה ןירב

 רעד ייב .ןייש-הנבל ןקרַאטש ַא טימ יװ ןרָאװעג ןטכיױלַאב זיא סנּפָאקוצ

 -טכַאנ ןוא לקניוו ןיא הרונמ רעד ןופ ,גנוטכױלַאב רעטלּפָאט רעקיזָאד

 יװ טנפעעגפיוא טעב ןגעקטנַא טנַאװ רעדנילב רעד ןיא ךיז טָאה לּפמעל

 לגיּפש ןקידנגיל ןגנַאל ַא ןעזרעד ןטרָאד טָאה ןירב ןוא .םענורב ןימ ַא

 "רַאפ טָאה עכלעוו ,םַאר רענעטעמַאס רעיולב-לקנוט ַא ןיא טסַאפעגנייא

 ,סיוא טזייוו סע יװ ,ןוא .קעדוצ ןשירעלָאמ ןטימ טעב ענייש סָאד טלּפָאט

 "רַאפ ייווצ ןופ סונעג םעד ןעלּפָאטרַאפ וצ הנווכ רעטמיטשַאב ַא ןָא טינ

 ,דלעפ ןכעלרעדנואוו ַאזַא ףיוא ןליּפש ייז ןעוו ,סנזעוו עטניל
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 ןוא רעטשימעג רעד וצ טניואוועג דניצַא ןיוש ךיז ןבָאה ןגיוא יד

 עכעלטע ןטָארטעגסױרַא ןענייז טנעוו יד ףיוא ןוא ,טייקיטכיל רעטַאמ

 "מער עטדליגַאב ןוא עטרעבליזַאב ןיא ןענָאילַאדעמ-רעדליב עלופטכַארּפ

 ןופ ליטס םעניא ,טליפעגסיוא ןעגנונעכייצ עיולב ןוא עטיור טימ ,ךעל

 "ַאוט ריא ייב סונעוו ,ןַאװש ןטבילרַאפ ןטימ ַאדעל :רעמיצ-ףָאלש ןצנַאג

 יד ןופ סעיּפָאק עטנכייצעג-טוג ץלַא .עטלַא ייווצ יד ןוא ַאנַאסוס ,טעל

 ליא סיורג וצ טינ -- לָאמַארעדיװ ןוא .סרעטסיײמ-סנַאסענער עטסערג
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 ןשיווצ טרָא ןעיירפ םוצ ןוא טנעוו יד ןופ טיירב םוצ טסַאּפעגנָא רָאנ ,סָאמ
 ןופ גנעל ןוא טיירב ןצנַאג ןרעביא ןוא טעב ןרעטנוא .רעקיטש-לבעמ יד
 רעבָא ,ןיד קיסעמסינטלעהרַאּפ ןוא ךַאלפ ,ךיּפעט-לוסָאמ ןייא -- לָאּפ
 רַאפרעד ךיז רע טָאה .טבעוועג םעדעפ ענעלַאטעמ ןופ יוװ ,גָאװ ןיא רעווש
 עטסַאלברַאפ-בלַאה עלעדייא ענייז טימ ,טעקרַאּפ ַא יו טַאלג טײרּפשעגסױא
 ,םיא רעביא .רעטּפעלקעגוצ ַא יו ,טסעפ ןגעלעג זיא ןוא ,ןברַאפ-חרזמ
 רעניילק ַא ןופ לעפ עטעברַאַאב ןייפ ןייא רָאנ ,טעב ןופ טייז ןייא ייב
 עניילק ייוצ לעפ רעד ףיוא .ןגיוא עכעלטסניק ןוא ּפָאק טימ ,ערעטנַאּפ
 טיינעגסיוא ןוא ,ךעלעקרָאק עכיוה ףיוא ,ןַאיפַאס ןעיולב ןופ ךיש-קעטש
 ןַא ,דנַאר-טעב ןופ ןעגנַאהעגּפָארַא-בלַאה ,ייז ןבעל ןוא .רעבליז טימ
 לטרַאג ןטיירב ַא טימ סָאלטַא ןעיולב-לעה ןופ טָאּפַאק-בוטש רעכעלנע
 ,ןטכוזעגסיוא סשנַאלָאס טימ טעייוועג סרעדנוזַאב טָאה ךיש-קעטש ןוא
 עריא ןופ טייקלופ רעקידנשיורַאב רעד טימ ,קַאמשעג ןשיאעּפָאריײא-טינ
 -ָאש עכייוו ענענַאטעגסיױא ריא ןעוועג רָאנ זיא סָאד שטָאכ ,רעדילג עגנוי
 -ןגרָאמירפ םעד טָא ןופ זַא ,ןטכודסיוא טנעקעג ןליפַא ךיז טָאה סע .ץכעל
 ןוא טעב ןופ דנַאר ןפיוא קיסעלכַאנ ױזַא ךיז טרעגלַאװ סָאװ ,ץכעוטנָא
 ןוא ןברַאפ עלַא ןופ לַאװק רעד סָאד טגָאלש ,לעפ-ערעטנַאּפ םעד ףיוא
 ,רעמיצ ןצנַאג ןרעביא טײרּפשעצ לופקַאמשעג ױזַא ןענייז סָאװ ,תוחיר

 ןוא ןגיוא ענייז ןקיטעזְוצנָא טַאהעג טינ טייצ ןייק ךָאנ טָאה ןירב
 ,ןכַאז ענייש-שירעבייוו עלַא יד טָא ןופ טַאמָארַא םעד ךיז ןיא ןעיצנײרַא
 טנּפָאקוצ ןבעל ,טנַאװ קיטש ןלָאמש ַא ןבעגעג-סיוטש ַא טָאה שנַאלָאס ןעוו
 ,רערעדנַא רעד רעטניה ענייא ,ןריט ייווצ טנפעעגפיוא ןוא ,טעב ריא ןופ
 -עלע רעבָא ,עסיורג-טינ ַא ןעזרעד ,סױרַא רעמיצפָאלש ןופ ,טָאה רע ןוא
 עיולב-לעה טימ טקעדעגסיוא .ךיוה-ןשטנעמ ַא ןיא ,רעמַאק-דָאב עטנַאג
 ּפָארַא טייג ןעמ רעכלעוו ןיא ,ענַאװ רעשביה ַאזַא טקנוּפ טימ ,סעלכַאק
 --- ןײסַאב ןעיולב ןקיזָאד םעד רעביא ,לּפערט םענרענייטשלמרימ ַא ףיוא
 ,לקינ ןקנַאלב ןופ (*ןגיוב-שוד ַא

 םיא טָאה -- ןעגנודעג גנוניואוו עניילק ןיימ בָאה ךיא ןעוו -- !
 ָאטינ .טַאחעג טינ סָאד ךיא בָאה -- ,טרעלקרעד ךעלדניײרפטסַאג שנַאלָאס
 ןזָאלעג סָאד בָאה ךיא .רעזייה רעזירַאּפ עטלַא יד ןיא סרעמַאק-דָאב ןייק
 ןופ ןעוװעג רעירפ ָאד ןיא סָאװ ,רעמַאקילַאפּפָא ןַא ןופ ןכַאמרעביא
 טימ לשיטישַאװ ןטלַא ןָא ןופ ןוא ,רעטצנעפ ַא טכַאמעג לרעטצנעפ
 -ַאּפשוצנײרַא ןגינעגרַאפ ַא זיא סע .ענַאװ עשילגנע ענױעדָאמ ַא -- ןַארק ַא
 ערוכיש-בלַאה ַא ףיוא ךיז טּפַאכ ןעמ ןעוו ,טעב .ןופ ךיילג ,רעהַא ןריצ
 טימ ךָאנרעד ןוא דָאב רעסייה ַא טימ ּפָא ךיז טשירפ ןעמ ןוא ףָאלש ןופ

 .רעוַאש (*
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 טימ ןבעגעגוצ שנַאלָאס טָאה -- ; . ביל ךיז טָאה'מ ןעוו ןוא .שוד ןליק ַא

 .טגָאזרעד טינ ןוא ,וצ ךס ַא טגָאז סָאװ ,עלעכיימש ַא

 רענעזעװעג רעד ןופ טיירטשעצ-םענעגנָא ןעועג ךָאנ זיא ןירב
 טָאה ןוא ,ךיז םורַא ץנַאגעלע רעטרילָאק ןייפ,רעטיירדרַאפ טינ ךָאנ ןוא
 . .. ?ביל ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,, גנונָאטַאב סשנַאלָאס ןענַאטשרַאפ קיטכיר טינ
 -פיוא עצנַאג ןייז .ביל טָאה סע ןעמעוו רעוו טינ ןוא טניימ סָאד סָאװ טינ
 לקניוו ןטייווצ ןיא ,ךַאז ַא ףיוא טציּפשעגנעמַאזוצ ןעוועג זיא טיײקמַאזקרעמ
 םיא זיא סױרַא ןטָאש ןרעטיש ןופ .לגיּפש ןגנַאל ןוא סנּפָאקוצ-טעב ןופ
 ןזיועגסיוא םיא טָאה סָאװ ,רוגיפ-ןעיורפ ענעזדנָארב ַא ןרָאװעג טלוב
 ...טנַאקַאב רעייז טעּפע

 רע טָאה רוגיפ עבלעז יד זַא ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה ,ךיז טקוקעגנייא
 םעניילק, ןיא ,לַאד ירנַא ןופ גנולעטשסיזא ןַא ףיוא ןעזעג לָאמַא ןיוש
 -סיוא יד ךיז טָאה ,"רעדלעפ-יעזילעג רעזירַאּפ יד ןופ קע ןיא ,"ץַאלַאּפ
 רָאטּפלוקס רעד :טסייה סָאד ,החמש:לעב רעד ןוא .טנפעעג גנולעטש
 וצ טלָאמעד טָאה ,ןגיוא עלעה עקידהּפצוח ןוא סעציײלּפ עטיירב יד טימ

 קרַאטש ,ןענירב ,םיא טָאה סָאד ןוא .בייוו ןייז ,ןַאינָאס טקוקעגנָא קרַאטש

 טנַאקַאב טוג ךױא םיא זיא אפוג רוגיפ ענעזדנָארב יד ... ןסָארדרַאפ

 יד ןעוועג זיא סע .עילעטַא ןיא םיא ייב ןסנַאעס עטעקַאנ סשנַאלָאס ןופ

 -ַארבָאק רעד טימ סופ ןייא ףיוא יירדעג ןקידנעילפ ןיא ןירעצנעט עצרַאװש
 ןוא ץנַאט ןופ טיײקשיטָאזקע רעד בילוצ ,םערָא ןייא ףיוא גנַאלש

 ענרעבליז עניילק יד טימ גנַאהנעמַאװצ רעד .ַאּפ ןופ טכיוועגכיילג
 שָארב ַא יו ,רָאלק ןעוועג רעטציא זיא ,ךעלשיט-טכַאנ יד ףיוא ,ןעגנַאלש

 ןופ טלַאטשעג םענייש ןייא ףיא ,ליטס ןבלעז ןופ ךעלגניריוא ןוא
 .יורפ ַא

 רעגניפ ןטימ ןזיוועגנָא ןירב טָאה -- ?לַאניגירָא רעד סָאד זיא --
 .רוגיפיזדנָארב רעד ףיוא

 ריא ןופ סױרַא קירוצ טערט ןוא שנַאלָאס ּפָא ךיז טפור --- ןיינ --
 ױזַא טינ רָאנ ,זדנַָארב ןיא עיּפָאק ַא רָאנ זיא'ס --- רעמיצידָאב ןעיולב

 .טפיוקעגּפָא טָאה (*"*יעלַאּפ יטּפ , רעד ןכלעוו ,לַאניגירָא רעד יוװ וויסַאמ

 : ןבעגעגוצ רעליטש ןוא ןגיוא יד ןזָאלעגּפָארַא טָאה יז

 ןבילבעג זיא רימ .... ךיא ןוא ,ןרָאװעג טמירַאב זיא לַאד ירנַא --
 טָאה ןעפול רָאנ .ןעוועג הליחתכל סָאד זיא עיּפָאק-ספיג ַא ...סָאד רָאנ

 ידכ ...ךימ ןטסיירט ידכ ,לַאטעמ ןיא ןסיגּפָא ןזָאלעג רימ רַאפ סָאד

 ...רימ ייב זיא לַאניגירָא רעד זַא ,עיזוליא לקיטש ַא רימ ןבעג

 .ץַאלַאּפ רעניילק (*
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 טָאה ןגיוא ענעזָאלעגּפָארַא עריא ןופ .טגערפעג טינ רעמ טָאה ןירב
 טָאה .םענעגנָא קירעביא טינ ריא זיא ךערּפשעג סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ רע
 ריא טימ קרַאטש רעייז ךיז טריסערעטניא רע זַא ,ענימ ַא טכַאמעג רע
 עיולב יד טרעדנואווַאב ,ןײרַא ןיהַא ריא טימ זיא ןוא רעמיצידָאב ןטנַאגעלע
 טימ קידנעלּפַאלּפ .רָאנ .ןעלקניוו יד ןיא ןפעילער-לכַאק עסייוו יד ,סעילכַאק

 רענעגיולפרַאפ ןופ חיר םעד טריּפשרעד לָאמַאטימ רע טָאה ,יױזַא ריא
 "יב ַא סעּפע ךָאנ ןוא ,ץלַאז עטרימויפרַאּפ עטּפעװעגסױא טימ ערַאּפ
 ןוא ,ןדָאבעג טנייה ָאד ךיז טָאה סָאװ ,בייל-ןעיורפ ןשירפ ַא ןופ ךורעג
 ייב ןעגנוריזָאּפ סשנַאלָאס ןופ טנעקעג רעקיניײיוװ-רעמ טָאה רע ןכלעוו

 | .עילעטַא ןיא םיא

 יװ ּפָאק ןיא ןבעגעג ץעז ַא םיא טָאה טַאמָארַא רעטשימעג רעד טָא
 רע סָאװ קידנסיוו טינ ןיילַא .טכַאמעג-רוכיש םיא ןוא קנַארטעג-רעביוצ ַא
 ןוא סמערַא עקרַאטש ייוצ טימ טּפַאכעגמורַא ןשנַאלָאס רע טָאה ,טוט
 ןלעטשּפָא טינ ךיז ןעק סָאװ ,טייקענדעשז רעדליוװ ַא טימ יז ןשוק ןעמונעג
 ,ןגיוא יד ןיא ,רָאה יד ןיא ,יז טשוקעג זדלַאה ןיא .ךיז ןקיטעזנָא טינ ןוא
 ; טלמרומעג רענעקנורטַאב ַא יו ןוא ,טסורב ןיא

 ןייא רעטנוא ...ןעמַאזוצ ,ָא ..'! שנַאלָאס ,ןעמַאזוצ ריד טימ ---

 הוח ןוא םדָא יו ...שוד םעד טָא רעטנוא .ןעמַאזוצ ןגער ןעמערַאוװ

 ?וטסליו ?וטסליו ....ןגער-רעמוז ַא ןיא

 טנעקעג טינ ,סמערָא ענייז ןופ ןשטילגסױרַא טריבורּפ ךיז טָאה יז
 ףיוא טָארדעג דניצַא טָאה ןעשטּפעש קידמעטָא-ץרוק ַא .ןבעגעגכָאנ ןוא
 נָא סָאד ךיז טָאה ןייצ עטצירקרַאפ ךרוד יו ,רעיוא ןלעקנוט ריא
 :טרעהעג

 וד ,טסזומ וד רעבָא ! רימ קידלושטנַא ? ייו ריד וט ךיא ---

 ּ! רימ ףיוא ךיז םערַאברעד . . ! ךיילג . . . טסזומ

 שטַאּפ ַא טבילרַאפ ןוא טנַאה ןייא ןעיצוצסױרַא ןעגנולעג זיא ריא
 :ןּפיל יד רעביא םיא ןבעגעג

 וטסיב ןענַאװ ןופ !לגיפ רעדליו ַא רימ טסיב וד ,ָאי ָא --

 ןיטש רימ טימ וטסליוװ ױזַא יו ?לזדניא ןכלעוו ןופ ? ןגיולפעגנָא
 !ַאהיַאה ..?רעדָא ? טײהרענענָאטעגנָא ? ןגער ןרעטנוא

 ןופ ןעקנורטַאב ,טלּפַאלּפעג רע טָאה -- ...רעסעב טסייוו וד --
 ,טפַאשגולק ריא ןופ ,טייקטנעָאנ ריא ןופ ,םעטָא ריא

 ןבעגעג ךַאל ַא רעדיוװ יז טָאה -- ...רעסעב ךיא סייוו יאדוװַא --
 ןופ םיא טריפעגסורַא ,רעליש ןטקידניזרַאפ ַא יו ,עלעטנעה ַא רַאפ ןוא
 עדייב ךיז רעטניה ןסָאלשרַאפ ןוא רעמַאקידָאב ןטרימויפרַאּפ םעד
 ,ןריט עלָאמש
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 יּפָא רעפיט רע טָאה רעמיצ-ףָאלש ןופ טפול רערעיירפ רעד ןיא

 .ןזָאלעגכָאנ טָאה טייקטסיירד עכעלרוכיש ןייז ןוא טמעטָאעג

 ןוא טרעטנומעגפיוא םיא יז טָאה -- ...ןייז וטסעװ ןַאמ ןיימ ---

 ,ןײרַא ץרַאה לקזיב ,ענייז ןיא טקוקעגנײרַא ןגיוא עקידנענערב-ןירג טימ

 | ! רעניימ ...ןָאירעטציא ןופ !ןַאמ ןיימ ---

 עטכַאמרַאפ טימ ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ רע טָאה -- . ..רענייד ---

 ! רענייד ןצנַאגניא --- ,רעטשלחרַאפ ַא יװ ,ןגיוא

 עשטּפעש ַא סייה ןוא ץרוק ךָאנ םיא יז טָאה --- (*! רומַא ןָאמ ---

 ,טדערעג טינ רעמ ןוא רעיוא ןפיוא ןָאטעג

 טסיזמוא טייצ יד ןרילרַאפ טינ ידכ ,ךיז וצ רעמ םיא קידנזָאלוצ טינ

 ריא ןכַאמ טכערוצ ןעמונעג קנילפ יז טָאה ,זייווכעלסיב --- תוחוכ יד ןוא

 ,ןָאטעג סָאד יז טָאה יורפ עיירטעג ַא יו רָאנ ,עטבילעג ַא יו טינ ,טעב

 ,רעטבילרַאפ-ףיט ַא ,רעטקנעבעגסיוא ןַא ,םייהַא טמוק ןַאמ רעד ןעוו

 ןגױצעגּפָארַא רעגעלעג ןופ קעדוצ םענייש םעד .ןרָאפקעװַא ןגנַאל ַא ךָאנ

 "וצ רָאנ זיא ןבילבעג .ךיוא --- ךעלעשיק-טאקָארב יד ,טגיילעגפיונוצ ןוא

 :ןגיוצעגרעביא קסַאמַאד םענייפ ןטימ *ןעסרעוװַארט; רעװַארב רעד סנּפָאק

 רעד טָא ןטײװק-סַאלטַא ערעלעקנוט טימ ןוא בעוועג ןיא יולב-לעה

 ןזיוצנַארפ יד סָאװ ,קילַאװ רעכייוו וצ טינ ןוא רעטרַאה-וצ-טינ רעמעווקַאב

 ןוא עכייו"וצ יד יװ טַאהעג ביל רעמ ךס ַא ןבָאה רוד ןקידרעירפ ןופ

 "רעק םעד רַאפ רעטסַאּפעגוצ זיא רע לייוו ,סנּפָאקוצ עשיסור עכיוה-וצ

 טגנערטש םיא רעביא ןקַאנ רעד לייוו ; ורּפָא ןוא סונעג טכוז סָאװ ,רעּפ

 ןופ טייקדנור עקיסָאמכיײלג יד ,רעכַאלפ טגיל ןקור רעד לייוו ןָא טינ ךיז

 םענייש ןופ ךַאלּפ עצנַאג סָאד יװ ױזַא ,ןסייוו ןיא טלקיוועגנייא ,קילַאװ

 .עירעטסימ ַא ןיא רַאטלַא רענייר ַא יו ןטכיולעגפיוא טציא ןבָאה ,רעגעלעג

 ענרעבליז יד טימ עקעד רעיולב-ףיט רעד ןופ ,אפוג גנַאגרעביא רעכיג רעד

 טקריװעג ןענירב ףיוא טָאה ,טייקסייוו רעטַאלג רעד טָא וצ ,ןענָאקַארד

 ףיוא ,טייקכעלטעג ַא .טייקילייה ַא ןופ גנוזױלבטנַא עקידגנולצולּפ ַא יו

 * טינ רָאט ןעמ ...ןקוק טינ ןגיוא ענעּפָא טימ רָאט ןעמ רעכלעוו

 "צ רע זיא ,ןצרַאה ןיא קערש ןשיטסימ ַא טימ ,רעטדנעלבעג ַא

 עטלּפענרַאפ טימ ,ןוא רעטבילעג רעטקיטפעשַאב-שהירב רעד וצ ןלַאפעג

 : טכיזעג ןלעקנוט ריא ןיא טקוקעגנײרַא ,ןגיוא

 ביולג ךיא ? ריד ייב ,ָאד ,ךיא ןיב סָאד ..! גָאז ? וטסיב סָאד ---

 ... ןביולג טינ ןעק ךיא ...טינ

 :שינעלמוט עסייה ןייז טכַארטַאב רערעטכינ ךס ַא טָאה ,רעבָא ,יז

 יי

 !גנולּביל ןיימ (*
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 עז ךיא ,עז ךיא ,ןדייר סָאװ בילוצ ...רעביל ןיימ ,ךימ זָאל --
 .ןדייר רימ ןלעוװ ךָאנרעד .ךיז טסניפעג וד דנַאטשוצ ַא רַאפ סָאװ ןיא ךָאד

 . ..ךָאנרעד ,ריא םורַא טלמוטעג ץלַא ךיז רע טָאה -- ...ָאי ,ָאי --
 ..! שנַאלָאס ,ָא

  ךיא -- ןסױטשעגּפָא טכייל םיא יז טָאה -- !עלעגר ןייא ךָאנ --
 ! לגניי ןיימ ,ןיינ .דלודעגמוא ןייד טימ ...ריד טימ ןליּפש טינ ךָאד ליו
 םענ רעטציא ,ךיא יוװ ױזַא וד .קיטיונ טינ טרילפ ןייק ןבָאה עדייב רימ
 וצ ליוו ךיא .טנקירטרַאפ !דניק ןיימ ,טשרודעגסיוא טסיב .םורַא ךימ
 ,..טכענק םעד ןעקנירט ןבעגעג טָאה סָאװ ,ַאקעבער ... .יוװ ,ןייז טוג ריד
 | ? ןסייהעג רע טָאה יו

 ? רזעילא ---

 ךָאנרעד ,ןעקנירטרוצ ןבעגעג ןײלַא םיא רעירפ .רזעילא ,ָאי ---
 טָאה -- ?ןעלמעק ענייד סעּפע ןענייז ואוו ןוא .ןעלמעק ענייז
 -- ,סעצײלּפ ענייז ףיוא ,טסורב ןייז ףיוא ןכוז ןעמונעג שירעפיטש יז
 | ? ייז ןענייז ואוו

 עטכַאמרַאפ-בלַאה ענייז ןסירעגפיוא רע טָאה -- ?ןעלמעק עכלעוו --
 | ,ןגיוא

 ,רעטעּפש -- ,טכַאלעצ ליטש ךיז יז טָאה ..!ןעז ןיוש טסעוו ---
 -ניא ,סיוא ייז קנירט !ןּפיל עניימ קנירט ..!ןיײלַא וד !וד רעטציא
 | ,ןצנַאג

 ןסײרּפָא טנעקעג טינ ןוא ,לַאװק ַא וצ יװ ןלַאֿפעגוצ ייז וצ זיא רע
 .טביולרעד םיא סָאד טָאה יז יװ גנַאל ױזַא ךיז

 לטמיּפַאק רע טיר ד

 ןעיירעליּפש

4 

 רעד טימ ,רעמיצפָאלש ריא ןיא ,ןָאטסיױא ןעמונעג ךיז טָאה שנַאלָאס
 םוצ יוװ ,טייקטסנרע רעבלעז רעד טימ ןוא טייקנעגנואווצעגמוא רעבלעז
 ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,"טכַאנ רענירג, רעד ןיא ,ןענירב רַאפ ןריזָאּפ
 ךיזדזױלבטנַא ןקיטציא ריא טָאה ןײלַא ןירב רעבָא ...ףליה ריא טימ
 -קרעמפיוא רעדנַא ןַא טימ ןוא ליפעג רעדנַא ןַא רָאג טימ ןעמונעגפיוא
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 -סיױרַא רעירפ םיא ייב טָאה סָאװ ץלַא .עילעטַא ןיא ךיז ייב יו ,טײקמַאז

 יו .שירעריפרַאפ טקריוװעג ָאד טָאה גנוקיצטנַא עשירעלָאמ"ןייר ןפורעג
 .רעמ ןוא רעמ ץלַא םיא ןעמַאלפעצ ידכ ,סעזָאּפ עטרעלקעגוצ ענטסימוא
 סָאװ ,רעעז רעקיגיוא ףרַאש ,רעוויטקעיבָא ןַא -- ךיז ייב עילעטַא ןיא
 "יא סשנַאלָאס ןופ עטסנעש סָאד ןעמענוצסױרַא רעטעב יװ ךָאנ טקנעד
 .רעינ רעדעװטעי ךָאנ טצכעל סָאװ ,רעסינעג ַא -- ָאד ;סעיניל עלעד
 לָאז סע טסולג סָאװ ,לײט-רעּפרעק םענעי רעדָא םעד ןופ ,גנוזױלבטנַא
 ןלַאפעג רעדעװטעי טרעױזזַאב ןוא טרעגַאב סָאװ ,רעגנעל סָאװ ןרעיודעג
 וזיור רעטנפעעצ ַא ןופ רעטעלב ןעוועג ןטלָאװ סָאד יוװ ,ץכעוטנָא קיטש
 ,טייקיטייצ רעקידנצייר ריא ןיא ךיז טלּפַאצ עכלעוו

 טָאה דיילק-רעטנוא רעקיצנַאלג ןוא רעטרילָאק-שזנַארָא סשנַאלָאס

 -גדייל רעשילעה טימ רעּפרעק םענענָאטעגסיױא:-בלַאה ריא ףיוא טנערבעג
 .טיור ןוא רעגניפ עטקָאטעג יד טימ ,סמערָא עלעקנוט עריא ןוא .טפַאש

 -עג טינ ,סױרַא סַאלטַא ןקידנעמַאלּפ םענופ ,ךיז ןבָאה ,לגענ עטריקַאל
 וויטימירפ רעד עכלעוו .ןצנַאלּפ עכעלנייועג-טינ ענעי יװ ,טקערטש

 עקיגױב ןוא עצרַאוװש יוז רָאנ ,ןלָאמ וצ טַאהעג ביל יז טָאה ָאססור ירנַא

 וצ ךיז ןעיצ סָאװ ,גנַאלש רעדעי ךעלקסיּפ עטיור ףניפ טימ ,ןעגנַאלש

 .ףמַאק ןסייה ַא ןיא ןטערטנײרַא דלַאב זומ רע עכלעוו טימ ,בייל סנירב
 ןכָאנ ,זיא רעטלַאה-טסורב רעטכייל רעד .ןרַאפעג ןעצ ןגעק רענייא רע
 ,רעצנַאּפ ַא יוו רָאנ ,דייז לקיטש ַא יװ טינ ,ןלַאפעגּפָארַא ,דיילק-רעטנוא
 עקידנצכעל ייווצ .ליצ םוצ ןזָאלרעד טינ טציא זיב ןענירב טָאה סָאװ
 עקידעבעל יװ ,ןגיוא ענייז רַאפ טרעטיצעגפיוא ןבָאה ןטסירב עלעקנוט

 ןוא טנעָאנ ױזַא ןעזעג טינ לָאמנייק טציא זיב ךָאנ טָאה רע עכלעוו ,ןטכורפ !
 ױוװ קידיינש ןרָאװעג זיא דלודעגמוא ןייז .ןפירגַאב טינ טייקנייש רעייז

 ןעוועג טינ רעמ זיא סָאד .םס רעסיז ַא יו קידנבױטַאב ןוא קיטיײװדןָאצ
 טולב ןכלעוו ןיא ,ןרָאװעג סָאד זיא רעגנוה רעשילַאבינַאק ַא ,רעגַאב ןייק
 -רעד ,ןעגנילשרַאפ ,ןקוצרַאפ :ןעירשעג םוטש ןבָאה ןכָאנק ןוא שיילפ ןוא
 ןענירב טָאה גנוצ יד ..!ןלעטשנגעקַא דניצַא ךיז טעוו סָאװ ץלַא ןקירד
 "עגרעביא רעצנַאג ןייז ,טריזילַארַאּפ יוװ --- ןייזטסואווַאב סָאד ,ןעמונעגּפָא
 ,טקנוּפ ןייא ףיוא רָאנ טציּפשעגנעמַאזוצ ךיז טָאה דנַאטשרַאפ רענעבילב
 :ירשעג ןעמוטש ןייא ףיוא ,גנַאלרַאפ ןקידנענערב ןייא ףיוא

 | / !עניימ עטבילעג ,שנַאלָאס -- |

 ןעמונעגרעביא שנַאלָאס טָאה טנעמָאמ ןשיטירק ַאזַא ןיא דָארג רעבָא
 םיא ייב לָאר עקידרעירפ ןייז ,לָאר עשירעלטסניק עויטקעיבָא יד
 ךיז ןופ םיא יז טָאה גנערטש-בלַאה ,קידװעליּפש-בלַאה .עילעטַא ןיא

 ןעירשעגנָא םיא ףיוא יז טָאה ױזַא -- *..!שט !שט, .,ןסױטשעגּפָא
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 טייקיאור רעתמא רעדָא ,רעטכַאמעג טימ ,טכַארטַאב םיא ןוא ןייצ יד ךרוד

 :טרעדנואווַאב ןוא טכַארטַאב רעבָא --

 -לסילש ענייד !סמערָא ענייד !טיובעג טסיב וד קיטפערק יו ---

 טיג .טסורב ןייד ףיוא ךוּפ רעצרַאװש רעד וליפַא !ןקַאנ ןייד !רענייב

 -- רָאנ ! סָאנרַאּפנָאמ ןופ שקָאל עטכָאקעצ ןייק

 -עג-גנילירפ ַא יװ .טצַאלפעג טציא טָאה גנוטלַאהקירוצ עצרוק ןייז

 טָאה רע .ןבעגעג-סיר ַא ךיז רע טָאה עילבערה יד טכערב סָאװ רעסיוו

 רעטייוצ רעד טימ ןוא טנַאה ןייא טימ ןּפיל עקידנכַאל עריא טכַאמרַאפ

 טשרעקָא טָאה יז יו טכייל ױזַא טקנוּפ ,ןביוהעגפיוא ןוא יז ןבעגעגיּפַאכ ַא

 -עג טכערוצ טָאה יז ןעוו ,סנּפָאקוצ ןופ קילַאװ-ןרעדעפ םעד ןביוהעגפיוא

 ןיא ,לגנַארעג ןוא טכעלפעג ַא ןיא קעװַא זיא ץלַא ןוא .טעב סָאד טכַאמ

 -ַאב ןוא רעגיז עדייב ןענייז ןסַאר ןוא סנזעוו ענעדיישרַאפ ייווצ עכלעוו

 "סייה ךיז טָאה ןעמ יצ : ענייד ןוא עניימ ואוו טינ טסייוו ןעמ ןעוו ; עטגיז

 עייג ןפַאשעג ןרעוו סע ןכלעוו ןיא והובו-והות ַא .טנייפ-קיטולב יצ ,ביל

 ,ןיהואוו .ןרעסַאװ עשימרוטש רעביא טבעווש רעגַאב רעדליוו ַא ןוא ,סנבעל

 -עג ךיז טָאה רוטַאנ יד סָאװ ,ןליצ ערעכעה וצ ?סע טבערטש ןיהואוו

 וצ רעװש ..?ןטקניטסניא עשהיח ןופ עלקה ףכ םוצ רעדָא ,טלעטש

 ךיז ןצלעמש סייוו ןוא ץרַאוװש .ָאטינ ךיוא זיא ץענערג ןייק ןוא ,ןייטשרַאפ

 לגיּפש עגנַאל סָאד ,קילג ןוא ןרערט .טעטילַאטורב ןוא טײקטרַאצ ,ןעמַאזוצ

 -רַאפ ,טלעווקעג רעסַאװ ַא יוװ ןוא טלּפָאטעג ץלַא סָאד טָאה רעביאנגעק ןופ

 ןבָאה רעטסייג יד זיב .טנורגּפָא םעניילק ריא ןיא טקעמעגּפָא ןוא ןבירש

 ,טקיאורַאב ךיז

 ףיוא .ןעגנַאגעגפיוא ןוז יד זיא םערוטש ןטייווצ ןוא ןטשרע ןכָאנ

 ףיוא ןוא ,לכיימש ןרַאבקנַאד ַא ופ ןלַארטש ןיא --- טכיזעג סשנַאלָאס

 שנַאלַאס .ןרערט עסיורג ייווצ ןופ קסַאילב םעד ןיא --- ןקַאב סנירב

 יד טימ קנַארטעג ןרעייט ַא יװ ןוא ,ןלַאפּטָארַא ןזָאלעג טינ ייז טָאה

 : ןגיוועגסיוא ןּפיל

 ? דניק ןיימ ,ריד טימ זיא סָאװ ---

 -- טרעפטנעעג קידנעניײו רע טָאה -- ךעלקילג וצ ןיב ךיא --

 ...ןייז טינ ךעלקילג ױזַא רָאט שטנעמ ַא

 ?טינ רע רָאט סָאװרַאפ ? סָאװױַאפ ---

 ,תורצוא עצנַאג .טונימ ןייא ןיא תורצוא ןדנעוװשרַאפ יו זיא'ס --

 ןופ םיוב ןטימ ,ןעגנילשרַאפ רענטרעג-טכורפ עצנַאג יו זיא'ס ! שנַאלַאס

 .ןעמַאוצ טכעלש ןוא טוג

 ! ךיג ױזַא ּפָא ןסקַאוװ ייז ! רעטבילעג ,ּפָא רעדיוו ןסקַאװ ייז ,ָא ---

 ...םורַא העש רעבלַאה ַא ןיא -- וד יוװ ַאזַא ייב
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 לייה-םערָא ריא ןיא ּפָאק ןעוַארעשטוק ןייז ןפרָאװעגנײרַא טָאה רע

 : טכַאלעצ ךיז ןֹוא
 טימ ןגָאז טלָאװעג רעירפ טסָאה וד סָאװ ,שנַאלָאס ,סייוו ךיא ---

 ...טכַארטַאב ךעלטנירג ױזַא ךימ טסָאה וד ןעוו ,?רָאנ, ןייד

 ןייא טשטעווקרַאפ שימלעש יז טָאה -- ..! ךעלגעמ טינ זיא סע ---

 ,גיוא

 ,טגָאזרעד טינ ןוא ןגָאז טלָאװעג טסָאה ?ךעלגעמ טינ סָאװרַאפ ---

 ןיימ טימ לענָאיצרָאּפָארּפ טינ זיא ןטפיה ןוא סיפ עניימ ןופ גנעל יד זַא

 ןילַא ירפרעדניא טנייה ךיא בָאה רעלעפ ןקיזָאד םעד .רעּפרעק-רעביוא

 טימ טּפַאכרעד סע טסָאה וד יו ,קידריווקרעמ ץנַאג זיא סע ,טקרעמַאב

 -עג טינ לָאמנייק טסָאה ...ןירעלטסניק ַא ןופ גיוא ןַא טסָאה .קוק ןייא

 ? םייל ןופ טּפעלקעג טיג ? טלָאמ

 ךיז ןעמ ףרַאד ,דיוד ,ריד רַאפ רָאנ ...,סנעי ןוא סָאד טכוזרַאפ ---

 ? וטסָאה ןגיוא ליפיוו . . . ןטיה

 ןיא ייווצ ךָאנ ןוא ןרעטש ןיא ייווצ .ריפ --- רעלָאמ רעדעי - יו --- |

 ,ןקַאנ
 יג ,ןגיוא-רעטניה ענייד לייו ַא ףיוא ךַאמרַאפ ,טוג ױזַא ייז ---

 ! ןייטש וטסלָאז ןייפ ןוא קיאור .רימ ןגעקַא ךיז לעטש ןוא ,טעב ןופ ּפָארַא

 ,לגניי רעטוג ַא יו

 עקידנכַאל טימ ,טכַארטַאב רעדיוו םיא טָאה יז ןוא טגלָאפעג טָאה רע
 ,ןטסָאמעג ןגיוא

 ? שנַאלָאס ,ןטײדַאב סָאד לָאז סָאװ ---
 ןוא טסריזָאּפ וד .לעדָאמ ןיימ וט סי ב טציא זַא ,טײטַאב סָאד --

 ,ןלָאר יד טימ ןטיבעג ךיז ןבָאה רימ .ןורכז ןיימ ןיא ...ךיד לָאמ ךיא
 | ,טשינרָאג רעמ
 ליוװ ,ןורכז ןיא ..? טלָאמעג ױזַא סעּפע וטסָאה רעדליב ךס ַא ---|

 ... ןגָאז ךיא
 ,טנווייל ףיוא וד יו רעקינייו ךס ַא --
 רָאנ ריד ןיב ךיא !שנַאלָאס עביל ,קיטכיזרעפייא טינ ןיב ךיא --

 וטסיג קילג ןוא ,וטסיב יורפ ןייא ... ,רַאבקנַאד לָאמַארעדיװ ןוא רַאבקנַאד
 ןעמַאזוצ ןעיורפ ךס ַא יװ

 -לעדָאמ רעטוג ַא טסיכ .רַאבקנַאד ױזַא טקנוּפ ןיב ריד --- ךיא --
  ןבעל ןוא בייל טימ טנכייצעגסיוא טסריזָאּפ !גנוי

 ,שנַאלָאס ,רעוש טינ סָאד זיא טפַאשרעטסיימ ןייד ייב --
 ,ןטסנוק עלַא יו טסנוק ַא זיא'ס !טינ גָאז --
 טסיב .קיטכיר סָאד זיא -- רעטסומ סלַא ךיד ןעמענ ביוא --

 טעינילכרַאפ רעכעב ןייא ןופ ריד טימ טקנירט ןעמ ןעוו .ןירעלטסניק ַא
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 ןעמ .דנַאר ןפיוא קעלפ ןטעפ ןייק רעביא טינ טזָאל ןעמ .טינ ךיז ןעמ
 ,ןּפָארט ןדעי ןופ טסינעג

 -עג שדוח-קינָאה ַא ,טביײיװַאב ןעוועג ךָאד טסיב ? טסייה סָאװ ---
 .ךיוא -- קיטקַארּפ ךס ַא ןוא טַאה

 | : טגיילעגרעביא עלייוו ַא ךיז טָאה ןירב
 עדימ ןענייז סָאד .ןעיורפ עכעלרעגריב יד טינ טסנעק וד ,ןיינ ---

 ןיא טינ לָאמנייק ןענייז ייז .ןטכילפ ןעוט ןוא ךיז-ןכערב ייז .תומשנ
 עג ַא ריד ןעקנעש יז .רַאבטסָאק ךיז ןכַאמ וצ ביל ןבָאה ,גנומיטש רעד
 סיורג ַא .לקיטשדלָאג ַא ןעמוקַאב וצ ידכ םיטנַאס םענרעּפוק ןטרעייש
 ? ןייוו ןעקנירט וטסעװ ייז טימ .שינעמוקּפָא ןַא ייז רַאפ זיא טפַאשנדייל
 -רעד טינ ןייטש סָאד טזָאל ןעמ רעדָא ,קרַאטש וצ לָאמעלַא ייז זיא'ס

 -שיט ןפיוא סיוא ךיז טסיג סע ןוא ךיז טגירקעצ ןעמ רעדָא ,ןעקנורט

 ...ךעט
 ?עביל סיוא טַאהעג הנותח טָאה סָאװ רענייא ַאזַא ןופ טסדער --

 ? גנונעכער בילוצ .יצ

 טַאהעג הנותח טָאה סָאװ לדיימ עכעלרעגריב סָאד .ןדייב ייז ןופ ---

 ,רעסעב טייצ עטשרע יד רָאנ זיא ,עביל ,רענעפורעג ױזַא ,רעד בילוצ

 טמוק סע ןעוו סָאװ ,סענַאזַאפ עכלעזַא ,וטסייוו ,ןַארַאפ .רעטנַאסערעטניא
 עיורג יד ןופ ,סױרַא ייז ייב ןסקַאװ -- ךיז :ןר ָאּפ ןופ טייצ יד ייז ייב
 רוּפרוּפ ןוא דלָאג טימ ,ןרעדעפ עגנַאל עכעלרעדנואוו ייווצ ,ןקע עצרוק

 ,סױרַא ןרעדעפ ענייש יד ןלַאפ --- רעבירַא טייצ יד טייג .טלקנערּפשַאב

 ...עלעדנעה רעיורג ַא ,עלעדניה עיורג ַא קירוצ טביילב סע
 ּי ? טניימ סָאד ןוא ---
 -עג ַא ךָאנ ןַא ,סָאד טניימ עלעדניה רעכעלרעגריב רעד ייב ---

 ,קיטסייג ןוא שיזיפ ,ןזָאלעגּפָא יז טרעו שינעבילרַאפ ןופ טייצ רעסיוו

 רַאפ ןגרָאז לָאז סע רעוו ָאד זיא'ס ,טַאהעג-הנותח ,ליצ םעד טכיירגרעד

 ןפָאלש ןָא טביוה יז .טינ יז ףרַאד רעמ .ןרעדעפ יד ריא ןטעלג ןוא ריא
 טיג טציז ירפרעדניא לדיילק סָאד .ןדירפוצ טינ לָאמנייק זיא יז ,טעּפש

 -עגוצ טינ רָאה יד .טלּפענקרַאפ טינ זיא עזולב יד .טשטיינקעצ זיא ,טוג
 -רַאפ וצ טינ טעז ענייא אזַא .טײקילײװגנַאל ַא ןוא טייקרעיוז ַא ..טמעק

 ןיא ןיירַא טקוק ןוא טוט יז רָאנ ,סנַאמ ריא ןוא ןבעל םענעגייא ריא ןרעסעב
 .רעסעב ןבעל ערעדנַא יד זַא ,ךיז טכוד ריא רָאנ ןוא רעטצנעפ עדמערפ
 ,טבילרַאפ םיא ןכַאמ וצ ,ןַאמ םענעגייא ריא ןלעפעג וצ טינ רעמ טכוז יז
 -רַאפ ךיוא ױזַא ןיוש טעװ רע ,ךַא .ןצרַאה םייב םערַאװ םיא ןטלַאה וצ
 ןייא יז טָאה םיא רַאפ ...טינ ןעמ ףרַאד -- טינ םיא טלעפעג !ןעייד
 םייהרעדניא ןטַאט םייב ,ַאש :עלעגנַאזעג-גָאלק ןטנענַאמרעּפ ןוא םענדונ
 ןיא טַאהעג-הנותח ןבָאה סָאװ ,סענידניירפ עריא !רעסעב ןעוועג ריא זיא
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 ףרָאד ןעמ זַא ,רעבָא רַאפרעד ...רעכעלקילג ןבעל ,ריא טימ טייצ ןייא
 רע געמ ,ליבצנַאמ לקיטש ַא זיא'ס זַא --- טדער רעוו ,טסַאג ַא ןעמענפיוא

 ,וטסעז ,טלָאמעד ,"ןַאמ ןכעלצעזעג, ןרַאפ רעקירעדינ ןייטש ּפעק ןעצ טימ

 -רעד ןוא טפַארק לָאמַאטימ טמוקַאב יז .ףיוא ענייא ַאזַא טבעל ,שנַאלַאס

 ןוא שינעשַאו ַא ,שינעצוּפ ַא ןוא שינעפיול ַא טרעוו סע .טייקשירעדניפ
 רעמיצ:ףָאלש ןיא ןוא ,טסניד רעד ףיוא שינעשטיווק ַא ןוא שינעטיירג ַא
 זַא ,שינערדופ ןוא שינעמעק ,שינעברַאפ-ןּפיל ,שינענָאטנָא ןַא ןָא ךיז טביוה
 "עג ןרעוו רעטייווצ רעד ןוא ַאזַא טייקיטעט ןייא ןשיווצ .ךיור ַא טייג סע
 ןציז וצ יװ ,ןעלכיימש וצ יװ ,ןסירגַאב וצ יוװ ,לגיּפש ןיא ןבָארּפ טכַאמ

 -נעש רעד ןיא ליפָארּפ םעד ןזייװַאב וצ יוװ ,סופ ַא ףיוא סופ ַא טגיילרַאֿפ
 -ַאב וצ יו ,ללכח .רעמיצ-סע ןיא ןטעברַאפ וצ יו ,גנוטכיילַאב רעטס

 ,גנושיוטנַא יד רעדיוו יז טלַאפַאב -- קעװַא טסַאג רעד טייג ...ןרעביוצ
 .רעיז טרעװו לכיימש רעסיז רעד .טקלעװ ץנַאגעלע ענעגוצעגנָא יד

 עיצקַאער יד .ּפָא ןרעפטנע ערעדנַא יד ןוא ענורטס ַא יו טצַאלּפ וורענ ַא
 טפיולטנַא ןַאמ רעד רעכלעוו ןופ ,ךיז טליּפשעצ ענעצס ַא ןוא .ןָא טמוק

 ןבעל ןעילימַאפ אזַא ןופ ףָאטש-ּפעלק רעד . ..ןגָארט ןגיוא יד ןיהזאוו
 עטרעיעגרעביא ןַא יו ,רעטיש טרעוו ,טייצ רעד טימ ןעלזעלב ןָא-טביוה

 "ןטרָאק ףיוא תוחוכ-סנבעל עטצעל יד ןכיורברַאפ טימ ךיז טקידנע סע .גייט

 . ..טײקנזָאלעגסױא רעטלַאק ףיוא ,ןליּפש
 !דיוד טנעמילּפמָאק ַא רימ ביג ?ןײלַא ךיא ? ךיא ןוא ,ונ ---
 -יוצנַארפ יד ןופ טייהרעמ רעסיורג רעד רָאנ ,ןײלַא ריד רָאנ טינ ---

 "עג בייוו רעשיזיוצנַארפ רעד ןעמ טָאה ןעמָאנ ןטכעלש ַא .ןעיורפ עשיז
 ַאזַא ןופ לייט ןטסערג םעד זַא ,רָאנ ביולג ךיא ,רעוו טינ סייוו ךיא .טכַאמ
 עביל יד ,סכיירקנַארפ םינכש ערעייט יד טײרּפשרַאפ ןבָאה גנודמיולרַאפ
 ,טייקנייר רעשיריל רעייז טימ ןוא סנעכטערג ערשכ ערעייז טימ ,ןשטייד
 ןגעוו סנגיל עטסניימעג יד ןופ רענייא זיא סע ...טוג רעייז ןעק ךיא עכלעוו
 רָאנ סָאד זיא ןַאמ רעד ביוא .עּפָארײא ץנַאג ןיא יורפ רעטסלדייא דעד
 יורפ עשיזיוצנַארפ יד זיא ,קיטליגכיילג טינ ריא וצ זיא רע ביוא ,טרעוו
 ןוא גולק זיא יז .רעטומ עטוג-ןטלעז ַא זיא יז .טבילרַאפ קידנעטש ,יירט
 יָאמ עטסרעטיב יד .ןַאמ םעד ןפלעה וצ טיירג קידנעטש זיא יז .קיסיילפ
 ןייק יו ,סָאד ןָאט וצ יו טסייוו ןוא ןסיזרַאפ םיא יז טעו ןבעל ןופ ןטנעמ
 ןטײקכַאװש עלַא ךרוד ןוא ךרוד ןעק יז לייוו : טלעוו רעד ןיא יורפ רעדנַא
 רעגרע טינ ייז ףיוא טליּפש יז ןוא .תולעמ ענייז עלַא ןוא ליבצנַאמ ןופ

 םעד לָאמנייק ךיז טעװ יז ....עינָאמרַאה-סופ ןייד ףיוא ,שנַאלָאס ,וד יו
 -רעדניא ךעלכעזטּפיוה ,טעלַאוט םענעזָאלעגּפָא ןַא ןיא ןזייווַאב טינ ןַאמ

 טינ ךָאנ זיא יז ןעוו ,יורפ א רַאפ טנעמָאמ רעטסכעלרעפעג רעד --- ירפ
  ןקידנעמוק םעד ןופ םינמיס עטשרע יד ןעוו ,טמעקעגוצ טינ ןוא ןשַאוועג
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 ןעזעגוצ לָאמטּפָא בָאה ךיא .ףיוא לָאמעלַא יו רעפרַאש ןטערט רעטלע
 ןוא טייקכעלביל ַא רַאפ סָאװ טימ ,רעזייה-עפַאק יד ןיא ןוא סַאג רעד ףיוא

 -לעוו ,ןַאמ םעד טנגעגַאב ,עטבילעג רעדָא ,יורפ עשיזיוצנַארפ יד עיצַארג

 .טעברַא גָאט ןייז ךָאנ ,רעטכיורברַאפ ַא ,רעטרעטַאמעגּפָא ןַא טמוק רעכ
 ,רעטעברַא-קירבַאפ ַא ,שטנעמ-סקלָאפ רעטסָארּפ ַא ןייז וליפַא סָאד געמ

 -עגסיוא ןַא ,עטבילרַאפ ַא לָאמעלַא םיא טנגעגַאב יז .רעטלעטשעגנָא ןַא

 יװ ,טסַאג ןטרַאװרעד-גנַאל ַא טנגעגַאב ןעמ יו ,עקידנעקעמש ַא ,עטצוּפ

 ,טרעטנומעגפיוא שינעגעגַאב ַאזַא ןופ ןעמ טרעוו --- ןייז טינ לָאז ןעמ דימ
 | . .,סנטסקינייו ירפרעדניא ןגרָאמ וצ זיב

 ענייד רַאפ ןָאט שוק ַא ריד ליוו ךיא !רעביל ןיימ ,רעהַא םוק --
 ,טייקיצרַאה ןייד רַאפ ,דייר עטוג

 ןוא ."דייר עטוג, טימ טינ לדנַאה ךיא ! עקנירעייט ,קנַאד ַא ---
 ...עטבילעג ,ריד וליפַא .טינ ךיא ףיוקרַאפ טייקיצרַאה

 ?טלַאק טינ זיא ריד !וצ ,ןגעווטסעדנופ ,ךיז ץעז .טינ זיא ,ונ --
 ךיז בָאה ךיא .טינ ךימ ןרַא רעסַאװ טלַאק ןוא טפול עליק .ןיינ ---

 וצ רָאנ .טרָאּפס וצ יװ ױזַא ,ןרָאי-רעדניק עניימ טניז טניואוועג ייז וצ
 ..! ררֿב .ןעניואוועג טינ ךיז ךיא ןעק תושפנ עטלַאק

: 

 ןוא טעב ןפיוא ריא ןבעל טצעזעגקעװַא קידנכַאל ךיז טָאה רע
 : ןטעלג יז ןעמונעג

 טשטנעבעג ,(*"שנַאלָאס טיטּפ ַאמ/, ,ענייא ַאזַא טסיב וד טינ--

 ! טכַארבעגנעמַאזוצ זדנוא טָאה רעכלעוו ,לַאפוצ רעד ןייז לָאז

 טינ רעמ טָאה יז ןסערעד ךיג רעבָא ריא טָאה לָאר עוויסַאּפ ריא
 םיא ןבעל ךיז טצעזעגקעוַא ,ןבעגעג ביוה ַא ךיז יז טָאה ,ןגיל טלָאװעג
 ןעמונעגמורַא ,ּֿפָאק וצ ּפָאק טעילוטעגוצ ,טיקטעקַאנ רעלעקנוט ריא ןיא

 .רעביאנגעקַא לגיּפש-רעביוצ ןגנַאל ןיא טקוקעגנָא ךיז ייז ןבָאה ױזַא ,םיא

 רעטנעָאנ רָאג ,רעטנעָאנ ַא יו ןעזעגסיוא ,ןָא רעירפ ןופ ,ןיוש ייז טָאה רע
 .ןעיירעליּפש ערעייז עלַא ןיא ,טייהרעמוטש ,ךיז טקילײטַאב סָאװ ,טניירפ

 עלעקנוט ריא .רערעדנוזַאב ַא רָאג ןעוועג זיא ,דניצַא ,טקעפע רעד
 . "נָאק ןכעלרעדנואוו ַא ןפַאשעג ןבָאה בייל ןייז ןופ טייקסייוו יד ןוא טיוה

 ןופ קורדנייא םעד טקרַאטשרַאפ טָאה עזָאּפ עקיאור סנדייב רעייז .טסַארט
 -רעטסיימ ץלָאה-לַאדנַאס ןופ בלַאה ,עּפורג-רוטפלוקס רעסיורג-ןשטנעמ ַא

 .טקַאהעגסיױא רָאמרַאמ ןקידרעדָא-יולב ןופ בלַאה ,טצינשעגסיוא טפַאה

 | שנַאלָאס עניילק ןיימ (*

2011 



 ריר -- ,ןטעבעג ריא ייב ךיז רע טָאה -- ..!ױזַא ץיז ,ץיז ---

 !שנַאלָאס ,טוג קוק !רָאנ קוק !טינ ךיז

 ייירעדנוזַאב רָאנ .עװַאק עצרַאװש ןוא ךלימ ...קוק ךיא --

 | ? ןשימנעמַאזוצ לָאמַאכָאנ יז רימ ןלָאז

 רָאמ עיינ ַא .קנַאדעג ַא ןייא רימ טלַאפ סע !שנַאלָאס ,טינ ףיטש --

 -סיוא ןַא ףיוא ,למיה קע ןפיוא .גנַאגרעטנוא-ןוז ַא :עיציזָאּפמָאק עשירעל

 ץרַאװק ןלעה ןופ ,סייוו ןוא ץרַאװש טקעלפעג זיא רעכלעוו ,זדלעפ ןשילרעט

 וצ סנקור ענעטכױלַאב-טיור טימ ,עדייב רימ ןציז ,טינַארג ןלעקנוט ןוא

 םוצ -- רעמינּפ עטנטָאשַאב טימ ןוא ,ברעמ ןיא ךעלדנקלָאװ עקידנעילג יד

 ,למיה ןופ טייקיולב רעקיטכַאנרַאפ רעכעלנירג רעד ןיא ,ןטרָאד .חרזמ

 יי*יז סקערש ןוז עקידססוג יד .הנבל עקידוועקערש ,עסַאלב ַא ןיוש טכיול

 .ןעמונעגמורַא-בלַאה ,טכַאנ ןוא גָאט ןופ ץענערג ןפיוא עדייב ױזַא רימ ןציז

 ירַאפ רעד -- ךיא ;ןָא טמוק סָאװ טכַאנ רעד ןופ טסייג רעד טסיב וד

 "ַאב ןוא ביל ךיז ןבָאה רימ . .,סייוו ןוא ץרַאװש .גָאט רעקידנעייג

 ףיוא טייג ןגיוא ענייד ןיא .ןטייוצ םעד רענייא טייהרעמוטש ןפמעק

 "ייז --- עניימ ןוא .הנבל רעקיטכַאנרַאפ רעד ןיא יו ,טייקיורג עכעליולב ַא

 ...ןדנילב ַא ייב יװ ,ןעלּפַאצרַאװש ענעסָאגעצ טימ .טסוּפ ,ץרַאװש ןענ

 ?דליב ַאזַא ריד טלעפעג יו

 רעזדנוא סָאװ רַאפרעד ןיוש רימ טלעפעג סע .רימ טלעפעג סע --

 יעיזיוו ַא ןיא ריד ייב ךיז טלדנַאװרַאפ ,ןרָאלרַאפ טינ טייג ןײזנעמַאזוצ

 -רַאפ רעכיג סָאװ יז טסלָאז וד ,גנוי רעביל ןיימ ,ןפלעה ריד לעװ ךיא

 ... ןכעלקריוו

 ירָאג ךיז יז טכַאלעצ ןענירד ןטימניא ןוא

 !ןעלמעק ענייד ,ָא ---
 ?ןעלמעק יד רעטייוו ---

 ןוא ןעייטש ייז ...ייז ,ייז רעבָא ,ןעקנורטעג ןיוש טסָאה וד -- |

 ַא רַאפ סָאװ טקרעמַאב לָאמַא ןיוש טסָאה .קירעיורט ױזַא ןָא ךימ ןקוק

 !ןבָאה ןעלמעק עלַא קוק-רבדמ ןקירעיורט

 .ייענעזָאלעצ עקרעפיטש ?ייז ןענייז רעוו רעבָא ---

 . יקילג ןָא ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ ריד ןענייז עכלעוו טכענ עליפ יד ---

 ריד ןופ זיא בייוו ןייד טניז .רעטבילעג ַא ןופ גנורירַאב רעטנעָאנ ַא ןָא

 -- !:קעװַא רימ יז קנעש ..'! יז רימ ביג ,,,יײז וטסרילרַאפ ,קעװַא

 -- ךיז וצ ןגיוצעגוצ ןוא ןעמונעגמורַא סייה לָאמַאטימ םיא יז טָאה

 רעבָא .ןָא רעטציא ןופ יז ןעניז עניימ !טינ זָאל ,ןײגקעװַא טינ ייז זָאל

 ,ןעלמעק .ףיוא ױזַא ךיז ןריפ רעבָאהביל עטינעג-טינ .ױזַא טינ ךיז לייא

 ןעינק ייז ,ךעלעמַאּפ ,ךעלעמַאּפ ןעקנירט ,ןייז טינ ןלָאז ייז קיטשרוד יו
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 ,טשרוד ןגנַאל ַא ךָאנ רעסַאװ עקידהיחמ סָאד ייז ןרערַאפ ױזַא .ןעקנירט ןוא
 : -- -- !רעניימ רעטבילעג ,רימ רַאפ ךיוא ךיז ינק

 .טינ ענעגיוטשעג טינ יד זיב עלייו עשפיה ַא טרעיודעג טָאה סע
 טליפרעד טָאה ןירב .טַאז וצ ןעקנורטעגנָא ךיז ןבָאה ןעלמעק ענעגיולפעג

 -רַאפ רעדעי יװ ןוא .ןצרַאה ןיא שינעיצ ַא ,רענייב עלַא ןיא טייקטסוּפ ַא
 רע טָאה רעטבילעג רעכעלקילגרעביא ןוא רעטשוקעגסיוא ,רעטלטרעצ/
 :ןעשטשעיּפ ןעמונעג ךיז

 "נוה תמא ןַא ףיוא -- טציא !קירעגנוה ןיב ךיא ,שנַאלָאס ,ָא --

 ...קירעג
 : ןעגנורּפשעגפיוא ךיילג זיא שנַאלָאס
 ,זיא טינ סָאװ וטסגירק דלַאב !דניק ןיימ ,עלעטונימ ןייא ---

 -בוטש םענעטּפָאהעג ןעיולב ריא טּפַאכעגפױרַא ךיז ףיוא טָאה יז
 -עג ץלַא ךיז טָאה רע ןוא ,ךעלכיש-קעטש עטיינעגסיוא עריא ,טָאּפָאק

 | | : טעשטשעיפ
 ענייד ןופ ןסע ליוו ךיא .ןענעמרָאקנָא ךימ וטסלָאז רעטומ ַא יו --- |

 ...ייז ןשוק ןוא ןסע .טנעה
 ּפָאק ןייז רעביא ךיז ןגיובעגנייא ,ןפָאלעגוצ םיא וצ זיא שנַאלָאס

 :טנעה עדייב טגנַאלרעד ןוא
 עניימ ףיוא ןּפיל ענייד ןליפ וצ ביל בָאה ךיא ..! בָאגפיוא ןַא ---

 .רעגניפ
 "ָארב ענרעבליז יד טימ טָאּפַאק-בוטש ריא ןופ סַאלטַא רעיולב רעד

 .רעסַאװ ַא יו ןסָאגעג רעדילג ענייש עריא רעביא ךיז טָאה ךעלמילב-טַאק
 ,ןגיוא יד ןיא ןייש-הנבל טימ ,טכַאנ קיטש ַא יװ לקנוט -- ןיילַא שנַאלָאס
 ,למיה רעטנרעטשעגסיוא רעיולב-ףיט קיטש ַא -- טַאלַאכ ריא ןוא

 עמערַאװ ענייז קידנליפ ,ןפרָאװעגפיוא םיא יז טָאה -- וטסעז --
 טסלָאז וד ןטָאבעגנָא רעירפ ןיוש ריד בָאה ךיא -- טנעה עריא ףיוא ןּפיל
 ,טגָאזעגּפָא ךיז וטסָאה ןסייבוצ סעּפע

 ,טכַאלעצ ךיז רע טָאה -- ...םערוטש ןיא טינ טסע ןעמ ---
 .ָאי --- ןטייווצ ןוא םערוטש ןייא ןשיווצ רעבָא --
 -ףָאלש ןופ ןפָאלעגסױרַא ןוא ןסירעגּפָא םיוק םיא ןופ ךיז טָאה יז

 -יילק ַא יװ ןגיוצעגסיוא ,טעב ןלופטכַארּפ ןיא ,ךיז טָאה ןירב ןוא .רעמיצ
 טימ ןוא ּפָאק ןרעטנוא טנעה יד טגעלרַאפ ,רעשרעה רעשילַאטנעירָא רענ
 ןעמוקעג זיא סָאװ גנורעדנע רעכעלצולּפ רעד ןופ טכַארטעג טייקנדירפוצ

 ,טייקיטכיל רעכעלרעניא ַאזַא וצ טעמוא ןעיורג ןופ :ןבעל ןייז ןיא
 זַא ,טוג ױזַא ןעוועג םיא זיא סע .קילג ןקידנזיורב וצ טײקמַאזנייא ןופ
 רעמ ,קידתושממ טינ סָאד זיא רשפא -- ןקָארשעג לסיב ַא ךיז טָאה רע
 .. .ןעילפרַאפ ןצנַאגניא סָאד טעװ רשפא דלַאב ןוא ,טייקכעלקריוו יו םיורט
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 -סױרַא טָאה לגיּפש ןיא טלַאטשעג סשנַאלָאס ןופ ןדניוװשרַאפ טָאד וליפַא

 יז טעװ ךיג ױזַא זַא ,עלייוו ַא ףיוא טינ זיא'ס זַא ,טכַאדרַאפ ַא ןפורעג
 ןבעגעג ביוה ַא ךיז רע טָאה .ןעמוק טינ קירוצ רעמיציזייּפש ריא ןופ
 שעוװ ןוא רעדיילק ענעפרָאװעצ עריא רָאנ .יז ןכוז ןוא ןפיול טלָאװעג
 ךעלקריוו ָאד זיא יז ,ָאד זיא יז זַא טקיאורַאב םיא טָאה לעטָאפ ַא ףיוא
 ןגיוצעגסיוא רעדיוו ךיז רע טָאה ...ןעמוקקירוצ דלַאב טעװ ןוא ןעוועג
 סָאװ עדנוטש עסיז יד זַא ,טכַארטעג לכיימש ןקידרעפעלש ַא טימ ןוא
 ןקידנצייר םעד ןעקנַאדרַאֿפ וצ רע טָאה טפַאשרַאפ םיא טָאה שנַאלָאט
 סָאװ ,טנעמַארעּפמעט ןשידנעלדמערפ ןוא טייקיצרַאה רעשידיי ןופ שימעג
 ,למוט רעזירַאּפ ןופ ,ןענירב ,םיא ןכוזסױרַא סָאד ,ךיז ןיא טגָארט יז
 ןייז רעכלעװ וצ ,טײקנפרָאװרַאפ רעד ןופ ןוא תוליכר רעסַאנרַאּפנָאמ
 סשנַאלָאס יו ,ױזַא טקנוּפ ןעשעג זיא ,טכַארבעג םיא טָאה יורפ ענעגייא

 -ביוטשרַאפ רעד ןופ הדגה עקידחסּפ עטלַא יד ןּפעלשסױרַא ןוא ןּפַאטרעד
 יו ,טפַאשביל רעבלעז רעד טימ .,עילעטַא ןייז ןיא ,עקרעשזַאטע רעט

 טקוק ,הדגה רעד ןופ סעקצַאצ עטלעגרַאּפ יד ןיא טקוקעגניײרַא טָאה יז
 ןטרָאד יז טכוז טנגוי עטשרע ריא .ןגיוא יד ןיא ןײרַא ,ןענירב ,םיא יז
 ןעגנואימַאב עריא ןוא .רַאבקנַאד ױזַא יז זיא רַאפרעד .יז טניפעג ןוא
 עשיזיוצנַארפ עטרענייפרַאפ ריא .ןרערט זיב ןריר ןכַאמ וצ ךעלקילג םיא

 ,ןעיירעליּפש-עביל עכלעזַא ןיא סָאד ןקירדוצסיוא ךָאנ ריא טפלעה רוטלוק

 ,ףיולעג-טעוו ןפיול טייקכעלטימעג ןוא טולב-סייה עכלעוו ןיא

 ,עטכייל ַא .ןעיירעלבירג עסיז ענייז ןגָאלשעגרעביא טָאה שנַאלַאס

 שיטָאזקע ןַא יו עטרילַאק ַא ,ןעמוקעגקירוצ יז זיא ,עקידנרעשטיווצ ַא
 .רעדניק עריא רַאפ זײּפש טגָארט ןוא טסענ ןיא ןָא טילפ סָאװ ,לגיופ

 -ַאב ןוא ןיילק רעייז זיא ןרעדעפ ןיא ןגעלעג ָאד זיא סָאװ עלעפוע סָאד

 ןעוועג זיא ןעמוקקירוצ סשנַאלָאס טימ גנוקיצטנַא ןייז .ןעוועג טינ ןדייש
 -השקשינ ַא ןעוועג ךיוא טערב-ריוורעס סָאד זיא רַאפרעד .עקידמערוטש ַא
 טקעדעגהעביא:סייוו ,ןעײרעלָאמ-דלָאג טימ ,ץלָאה טקַאלעג ןופ .עקיד
 ןקילעפוצ ַאזַא רַאפ ןָא טָאב ךיירקנַארפ סָאװ ,סטוג סָאדלַא טימ ןדָאלַאב ןוא

 ,(*טסױגנַאל רעבלַאה א ,ָאדרָאב שַאלּפ עטוג ַא :ןסייברעביא
 טַאלַאס'דלעפ רענירג ,זעק-רָאפקַאר ,ןווילֶא טימ סקַאל .,ןענידרַאס

 ,טױרב ךעלצענעּפ עלכורק ,טלקנערּפשַאב סעקירוב ךעלקיטש טימ
 ,טריניבמָאק ןייפ ױזַא ןעוועג ָאד זיא ץלַא .רעזעלג"ןייוו עקידנעלקניפ ייווצ
 ײרעלָאמ ַא יו ןעזעגסיוא טָאה סע זַא ,ץַאט ןופ טרָא ןטצענערגַאב ןפיוא
 -עילַאק ןוא ןביוהוצנָא דָאש ַא ןעוועג זיא'ס ןוא .םַאר רעטקַאלעג ַא ןיא
 .קיאַאזָאמ עטצעזעגנעמַאזוצ-טרילָאק ַאזַא ןכַאמ

 ,רעטסּבאל ןימ ַא (*
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 ,למוט ןכעליירפ ַא טכַאמעג ןירב טָאה -- !ןעירשעג דלַאוװעג --
 ? רעדנואוו ַאזַא ןזייװַאב וצ טַאהעג טייצ סָאד וטסָאה ןעוו --

 טָאה --- ...רימ ןופ טכַארטעג ןוא ןגעלעג ָאד טסיב וד ןעוו --
 | ,ןגיוא עקידנכַאל יד ןזָאלעגּפָארַא שנַאלָאס

 ,טקוקעגנָא טפַאגרַאפ ןירב יז טָאה -- ? וטסייוו ןענַאװ ןופ --
 ,ןפָארטעג ןכַאז ערערעווש ןיוש בָאה'כ ? וטסיב שינעטער ַאזַא --

 ,טנעוו עכעלטע ךרוד !טנַאװ ַא ךרוד רעבָא -- |
 ןוא רעדינַא ךיז ץעז ,ןעירשעגנָא םיא ףיוא יז טָאה -- !גונעג --

 | .סע
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 טערב-ריוורעס עלופ סָאד טלעטשעגפיורַא ינק ענייז ףיוא טָאה יז
 -עגפיורַא ךיז טָאה ןירב .ןפלָאהעגוצ ,םיא ןבעל ךיז טצעזעגוצ ןיילַא ןוא
 יז רעבָא ןכַאז עטוג יד ףיוא ףלָאװ רעטרעגנוהעגסיוא ןַא יװ ,ןפרָאװ
 ,ןטלַאהעגקירוצ טַאקילעד םיא טָאה

 טנייה ךָאנ ןלעװ רימ .,ליפוצ טינ ןוא !רעביל ןיימ ,ךיג ױזַא טינ --
 ןריפ ךיד ךיא לעװ ןיהַא .ןַארָאטסער ןטוג ַא ןיא ןעמַאזוצ ןריּפוס
 ןכַאמ ןוא ךיק רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ רעדנואוו יד ןסינעג וטסלָאז ןטרָאד
 ,ךעלריטַאנ ,רימ טינ ...ןטנעמילּפמָאק

 ןשימייה ַאזַא וצ עלַא יז ןעמוק יװ ! ןענַארָאטסער עטוג יד טָא -- !
 ...שנַאלָאס ,טנעה עביל ענייד ןופ ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא סע טרפב ? ןסע

 דיישרעטנוא רעסיורג ןיק ...טנעה עביל ערעדנַא ןופ רעדָא --
 -קעיבָא ,רעבָא .ץריוועג ןייא רָאנ זיא סָאד ,ביל טָאה ןעמ ןעוו ,ָאטשינ זיא
 .סעקטנַאטעליד יװ רעמ טינ ,ךיא יװ ערעדנַא ןוא ,ךיא ןיב ,טדערעג וויט
 -ער עטוװאורּפעגסיוא רעטנזיוט טימ ,ךיירקנַארפ ןיא רעטסיימ ןַארַאפ
 ןסיורג ןטימ ,ןשיט עשירעיוּפ ןוא עכעלרעגריב ,עכעלגינעק ןופ ןטּפעצ
 טריפרעד שיט ןשיזיוצנַארפ םעד טָאה רעכלעוו ,ץיּפש רעד ןיא ןערַאװַאס
 ,טקעּפסער ןטסערג ןטימ ןעקנעדנָא ןייז רַאפ ייטש ךיא .טסנוק רעכיוה ַא וצ
 ךיא .ןזָאלעגרעביא ךיז ךָאנ טָאה רע סָאװ ןקַאמשעג ןופ קיזומ יד ךוז ךיא
 -ַאּפ עטסטלע יד ןיא ,ןעגנולעטשסיוא עשימָאנָארטסַאג עלַא ףיוא ייז ךוז
 -.ַארפ רעד ןופ סעיצידַארט עתמא יד ואוו םוטעמוא ןוא סענרעװַאט רעזיד
 .טיהעגּפָא ךָאנ ןרעוו ךיק רעשיזיוצ

 -ָאס ,גנודליב טרָאס ןימ ַאזַא ךָאנ טשרוד ןייד רעדנואווַאב ךיא --
 .טריסערעטניא טינ לָאמנייק טימרעד ךיז בָאה ךיא !שנַאל

 טסיב וד לייוו אקווד ןֹוא .ןעגרעל ךיוא סָאד טסזומ וד !דָאש ַא --
 טלעפ סע .דמערפ טינ ריד ןעגייז ןטסנוק עֶרעדנַא לייוו אקווד ,רעלטסניק ַא
 .. .ןעגנודניפמע ןופ ייר רעצנַאג ַא רַאפ ּפמעט טסיב ,טלעוו קיטש ַא ריד

 ,טקרעמַאב טינ סָאד בָאה ךיא ---
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 עניימ ךָאנ ןעזעג ןיוש ךיא בָאה טינ סָאד טטקרעמַאב וד זַא --

 עמערָא ענייד ןעזרעד בָאה ךיא .עילעטַא ןיא ריד ייב ןעגנוריזָאּפ עטשרע |

 -טסרעטסוש ןײלַא וד דעכלעוו ןיא ,ךיקיזַאג עקידכעבענ ןייד ,רעלעט רָאּפ

 :טסקנעדעג וד ביוא ,טגָאזעג טלָאמעד וליפַא ריד בָאה'כ .ןסע ןייד ןעמַאזוצ

 לרעלעט ןייא ףיוא ןגײלפיזרַא ,שינעלייא ןיא ,ָאד ןעמ ןעק סָאװ ,ךַא;

 ?,.! ייווצ רעדָא
 -ײרּפ ןירב טָאה --- ? דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ רָאנ .קנעדעג'כ --

 ...ןרעװ טַאז ,ןרטּפּפָא יבַא --- ,ןקַאב עדייב ןיא טקַאּפעג ךעל
 -- ,טריטסעטָארּפ שנַאלָאס טָאה -- !סָאד רימ ןבָאה ָאד טָא --

 עטסבָארג יד ןופ יאדווַא טמַאטש לָארַאּפ ַאזַא *.. .ןרעוו טַאז ,ןרטּפּפָא יבַא;
 עקיטסייג ןוא עכעלרעּפרעק ןופ ,רעטיױטּפָא-בייל יילרעלכ ןופ ,ןכַאנָאמ
 עג ךיוה ןופ עבלעז סָאד ןרעה וצ םענעגנָא טינ רעבָא זיא סע .ןכונוועי
 "-ןייפ ןופ -- ללכב ןוא ,רעקנעד ןופ ,ןרוטַאנ עשיטסיטרַא ןופ ,עטעדליב

 וצ טָאה סָאװ ץלַא ףיוא טרעװ ןסיורג ַא ןגייל עכלעוו ,ןשטנעמ עקידנליפ

 -ַאמ ןצַאש סָאװ יד ןופ :זָאנ רענייפ ַא טימ ןוא ןעז ןוא ןרעה טימ ןָאט
 דָארג .עביל ,ןעמויפרָאּפ ,ןעמולב ,ןטַאקָארב ,יירעצינש ,רוטּפלוקס ,יירעל

 "עג שיטעַאּפ ,טנעמורטסניא:רוטַאנ ןטסנייפ םעד ןקיסעלכַאנרַאפ עכלעזַא
 ןליפַא ןדייר וצ לָאמטּפָא ךיז ןעמעש עכלעזַא ...ןע מוג םעד :טגָאז

 "עג עטכוזעגסיוא ןגעוו ,טייקשירעביילקרעביא ןגעוו ,ןטכירעג עטוג ןגעוו

 -ַאּפמָאק, ענייד ןשיוװצ טקרעמַאב סָאד ךיא בָאה סנטסיימ ...ןקַאמש

 -עטניא טַאלג ןוא רעטער-טלעוו ,ןטסילַאעדיא-ןסור ןשיוװצ ,(="ןטָאירט

 ַאוסנַארפ ייב ןפָארטעג לָאמ ךס ַא בָאה ךיא עכלעוו ,ןטנַארגימיא עטנעגיל
 ,טמירקעג לָאמעלַא טעמכ ךיז ןבָאה ייז .טפעשעג-טסנוק ןייז ןיא ןעּפול
 טָאה ייז .ןסונעג-שיט עטריניפַאר ןגעוו סעומש ַא טריפרַאפ טָאה ןעמ ןעוו
 ,עיפַארגָאנרַאּפ יו ,םזילַאירעטַאמ רעטסבָארג רעד יוװ ,טריקָאש סָאד

 ...ןגָאז טנעקעג ןעמ טלָאװ

 ? םינצבק ןענייז ייז ...לייו :רעטושּפ רשפא --
 ןבָאה יד וליפַא ןוא .ךיוא עכעלגעמרַאפ ךס ַא ייז ןשיװצ ןעוועג --

 ,ןזײּפש ןוא ןעקנַארטעג ןופ קיזומ רעד וצ ,ןגַארפ-שיט וצ ןגױצַאב ךיז
 עזרעוורעּפ ,עקידנעטשנָא-טינ וצ יוװ ךיז ןגיױצַאב .ריד ןופ רעסעב טינ
 ןופ גנופמעטרַאפ ענטסימוא ַאזַא ,םזיטעקסַא טרָאס ַאזַא ,ןטפַאשנדייל
 ...ןיײטשרַאפ טינ ךיא ןעק ןַאגרָאיקַאמשעג ןטסכייר רעזדנוא

 -רצי רעניילק ַא יו ,ןירעריפרַאפ ַא יװ ,שנַאלָאס ,טסדער וד --

 ליפיוזַא ךָאד ךיז ןענעק ,ערעייט ןיימ ,עלַא טינ רעבָא ..'! וטסדער ערה
 ...ןגָאמ ןטימ ןבעגּפָא

 .םוולסדנַאל (*
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 זיא ןגָאמ רעד !רענייא רעדמיולרַאפ ,ןגָאמ ןופ ָאד טדער רעוו --
 קַאז ַא רָאנ זיא יורפ רעד ייב רעטומ-רעבעג יד יװ ױזַא ,קַאז ַא רָאנ
 -עסָאלשעג ַא רָאנ ,ורוגנעק רעד ייב יו לטייב ַא ; רעדניק ןגָארטוצסיױא
 -גואוו טימ טשטנעבעג םעד רעסיוא זדנוא טָאה רעבָא רוטַאנ יד ...רענ
 דניק עקידנעמוק סָאד ןרָאנוצנײרַא ,ןעלטימ סונעג-ןוא-ץייר עכעלרעד
 -קנעב ,ןַאמ ןטבילעג םוצ סעיטַאּפמיס עטספיט יד טינ ןעוו .ןײרַא קַאז ןיא
 טינ ךיז יורפ ןייק טלָאװ ,קילג ןטסכעה ןופ ןטונימ ,ןעגנומרַאמוא ,ןטפַאש
 -טולב ,ןקיטייו-טרובעג ,טייקלביא ,ןדייל ליפיוזַא ףיוא טרעפּפָאעגפיוא
 ...ןעגנַאגעגרעטנוא ןצנַאגניא טלָאװ טייהשטנעמ יד ןוא ,ןטסולרַאפ

 -רַאפ וטסנעק יוװ !עיצַאנַאפָארּפ ַא ךָאד זיא סָאד !שנַאלָאס ,ָא --
 ? ךַאז ןייא ריד ייב זיא ןסונעג-שיט ןוא עביל ?ןכיילג

 רעכלעזרעד ןוא ןייא זיא'ס .ןכיילגרַאפ וצ ךיז ביולרעד ךיא ---

 ןרַאנוצנײרַא ידכ .לטימ ןייא ןוא ןליצ ערעדנוזַאב ייווצ ,ּפיצנירּפ-רוטַאנ
 רוטַאנ עבלעז יד טָאה ,רעּפרעק ןרַאפ ןטנעמעלע-יוב עקיטיונ יד קַאז ןיא
 עגַארפ יד .ןװורענ:-קַאמשעג ענייפ ןופ רוטַאיװַאלק עצנַאג ַא טרעלקעגוצ
 םעד רַאפ .טנעמורטסניא ַאזַא ףיוא ןליּפש וצ רעסעב סָאװ --- רָאנ זיא
 ןפַאשעג תורוד-רוטלוק ךס ַא ןופ ךשמ ןיא .טגרָאזעג טייהשטנעמ יד טָאה
 רעד ןיא יו ױזַא ,טסנוק רעד ןיא יוװ ױזַא ,סעיציזָאּפמָאק עכעלרעדנואוו
 .רעלטסניק ןכיירטסייג םייב יו ,עילעטַא ַאזַא טקנוּפ זיא ךיק עטוג יד .עביל
 -ַאב עכלעוו ,היח רעד ןופ ּפָא שטנעמ רעד ךיז טלייט ןיילַא םעד טימ ןיוש
 עמַאזורג טימ טסולסערפ ריא ןוא גנַארד ןלעוסקעס ריא טקידירפ

 רעביא ךיז טסערפ היח יד .לָאמ ןיא ףיוא ליפוצ טימ ןוא ןעלטימ
 רַאפ ךיז טגָאלש יז .ןכָאװ עצנַאג יז טרעגנוה ךָאנרעד .ןשלח םוצ זיב
 -עגמוא טימ טכעלשעג ןטייווצ םעד טפרַאװרעטנוא ,טולב זיב הבקנ רעד
 קיטליגכײלג ץנַאג גנַאל-םישדח יז זיא ךָאנרעד .טעטילַאטורב רעטמיוצ
 טזָאלעגרעביא ; ןצנַאגניא םיא טימ ךיז טייגעצ יז רעדָא ,ןימ ןטייווצ םוצ
 ...לַאפוצ ןדנילב םעד רעדניק ןוא בייוו

 ?שנַאלָאס עביל ,טנרעלעג ץלַא סָאד וטסָאה ואוו ---

 ןיטשרַאפ וצ טנרעלעג בָאה ךיא ואוו ,לוש רעבלעזרעד ןיא --

 ןוא רעלָאמ עשידנעלָאה יד ,סעירָאטַארָא סנעדייה ,ןטַאנָאס סנעוװָאהטעב
 -ןדייל ַא טַאהעג ךיא בָאה ןָא זייוודניק ןופ .ןרוטּפלוקס עשיכירג-טלַא יד

 רוטָאנ יד סָאװ ,םישוח ףניפ יד ךיז ןיא ןעלקיװטנַא וצ גנוגיינ עכעלטּפַאש
 ךיא בָאה ייז ןופ םענייא ןייק ...ףניפ יו רעמ ןוא ,טקנעשעג ריִמ טָאה
 -ייז ךעלסילש ,ןטלַאהעג ןייר ןוא טצוּפעג ,טיהעגּפָא ,טקיסעלכַאנרַאפ טינ

 זיא -- עלַא טינ ביוא ,ןעמענוצפיוא ןטַארַאּפַא יװ רעמ טינ סָאד ןענ
 ןיא ןגיוזוצנייא :טלעװ רעביל רעזדנוא ןֹופ ןעגנוניישרעד לייט ןסיורג ַא
 רַאפ -- ןגיוא יד .טסייג ןכעלשטנעמ ןופ ןוא דרע רעד ןופ תוכרב יד ךיז
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 ; תוחיר ענייפ רַאפ --- זָאנ יד ; ןברַאפ ןופ ליּפש ןוא סעיניל עשינָאמרַאה

 -טַאלג רַאפ ,ןבעוועג ענעדייז ןוא ענעטעמַאס רַאפ -- רעגניפ ןציּפש יד
 -- ןרָאי-רעדניק יד ןיא .ןביל רימ עכלעוו ,יד ןופ טיוה ןוא רָאה ןופ ןטייק
 -- ןסקַאװרעד ןענייז רימ ןעוו ןוא .רעדירב ןוא ןרעטלע ערעזדנוא רַאפ
 ךיוא ןעמוג רעזדנוא רימ ןלָאז סָאװרַאפ טנייה ...רעדניק ןוא ןַאמ ןרַאפ
 ןשרעה זומ ןליפעג ערעזדנוא ןשיווצ ? לּפַאטש ןכיוה ַאזַא וצ ןריפרעד טינ
 ןוא .סעיניל עכעלרעּפרעק ערעזדנוא ןשיוװצ יו ,עינָאמרַאה ַאזַא טקנוּפ
 סָאד זיא ,ןטייווצ ןופ ןובשח ןפיוא סיױא-טסקַאװ ליפעג-רוטַאנ ןייא ןעוו
 "-עגרעביא-ךעלסעה יוװ ,סעציילּפ עלָאמש ףיוא ּפָאק-רעסַאװ ַא יװ טקנוּפ

 -רַאפ ןוא ךעלעגיוא עניילק טימ ןטעלטַא-ץניװַארּפ ייב ןלוקסומ ענעבירט

 ,רוטַאנ ןוא טָאג ןגעק דניז עתמא ,דניז ַא זיא סָאד ,סנרעטש ענעסקַאוװ
 .טייקנעמָאקלופ וצ ןבערטש עכלעוו

 "ןרָאה ןָא-טגָאי ,טבערגרַאפ ץנעטסיזקע רַאפ ףמַאק רעד רעבָא --
 ןוא ןרעיוא יד ביוטש טימ טישרַאפ ,ןװרענ-ּפַאט ענייפ ערעזדנוא ףיוא טיוה
 .טעטש עסיורג יד ןופ עשזַאס טימ ןגיוא יד

 רעטרעדנוה ךָאנ ןוא ,רעלטסניק סלַא ךָאד וטספמעק םעד ןגעק --
 ןפַאש וצ ,טלעוו יד ןרעסעברַאפ וצ ךיז טימַאב ריא .וד יו רעטנזיוט ןוא
 ןלָאז ייז ןטסידנוש-סנבעל ןוא ןענַאפָארּפ רַאפ ןרעטסומ עלופטכַארּפ
 ןיימ ,ךיא ןוא .ןרעו רעסעב ןלָאז ייז ,זדלַאה ןפיט רעייז ןיא ןעמעש ךיז
 ןרָאװ ךיא .ריד טימ ףמַאק ַא ,טנעמָאמ ןקיטציא ןיא .,ןָא-ריפ ,רעביל
 -עג וד ןכלעוו ,ןַאגרָא ןלעדייא ַאזַא ןקיסעלכַאנרַאפ טינ טסלָאז וד ,ךיד
 ןיימ ,ןעמוג ןקיליפ-ןייפ ןייד .גָאט ַא לָאמ יירד סנטסקיגייוו טסכיורב

 | | ...ךיא
 ןיימ ןטרעצנָאק ףיוא ןפיול טינ גָאט ַא לָאמ יירד ךָאד טסעוו --

 | ..! שנַאלָאס עטוג

 ןיא זיא טרעצנָאק ַא טינ ביוא .ָאי -- ךָאו ַא לָאמנייא רעבָא --
 ,טנָאזירָאה םעד רעטיירב טכַאמ סָאד ; גנולעטשסיוא ןַא ,םואעזומ-טסגוק ַא
 ךיוא טרעהעג ןטרעצנָאק עקיזָאד יד וצ .ןבעל םוצ טסול יד ףיוא טקעוו

 ...תוחיר ןוא םימעט ,ןברַאפ ענייז עלַא טימ ,שיט רעטוג רעד

 טרעצנָאק ןימ ַאזַא !טרָאװ ןיימ ףיוא ,עיידיא עטכעלש ןייק טינ --
 .יתבש עלַא ,בוטש ןיא ןעמַאמ ןיימ ייב :טַאהעג לָאמַא ןיוש ךיא בָאה
 ןעגנַאגרעד וצרעד ןיוש ןענייז ןרעטלע-רוא ןוא ןרעטלע עמורפ עניימ
 ,טקניטסניא ןלַאגָאיצַאנ רעייז טימ רשפא

 ...ןבעל ןלַאנַאיצַאנ םייב ןטלַאהרעד ייז טָאה רשפא סָאד ןוא --

 יייו טינ ,ןעמגָאד יו רעקינייו טינ .רעכיז ןיב ךיא ? ךיז טסרעדנואוו
 ,ןטָאבעג עטסקיליײה יד יו רעקינ
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 ,,.וטסדער ("עיליביס ַא יװ !שנַאלָאס ,קידנקיצטנַא טסיב --
 לָאמַא ןױש וטסַאה ןטכירעג עקידתבש :תמא םעד רימ גָאז רעבָא
 ? טכוזרַאפ

 ?ןָאט וצ סָאד טָאה סָאװ --
 ..."ןטרעצנָאק-תבש, עניימ ןופ רעכיז"וצ רימ וטסדער סעּפע --
 -ָאפ ןיימ .ןשיט עשידיי וצ ןדַאלעגנייא ןעוועג לָאמ עכעלטע ןיב --

 ...ךָאנ ןבעל םיבורק רעסַאזלע סרעט
 ? ןעמָאנ םייב ןכַאז ןָא רימ ףור --
 '+ ,"ליגוק; ,"טנילָאצ; טוה

 ! רעטייוו ! קיטנַא ןַא --
 | . . .?ָאיציּפ; ,*סימיצ; ידי

 ,"ץילַאמס טימ ךיטער ןוא ,ונ . ..ַאה"ַאה ! רעבליז ןוא דלָאג --
 !סױרַא לּפַאלּפ !שנַאלָאס ,טינ ךיז םעש ..."לירעבעל עטקַאהעג;

 וצ עלעסיב ַא ןעװעג רָאנ זיאיס .ךיז ןָאמרעד ךיא .ָאי ,ָאי --
 ...טעפ

 ! ןייו קנורט ַא !ּפָארַא קנעווש ---
 ,..זָאלג ןייד ןופ --

4 

 ןענירב רַאפ טַאהעג ןוא ןגיוצרַאפ ױזַא ךיז טָאה "ןסייברעביא; סָאד
 סשנַאלָאס טימ טצריוועג ןעוועג זיא סע לייוו ,םימעט עכעלנייוועגרעסיוא
 ןטוג ַא רַאפ ןעגנַאזעג-ביול עריא טימ ,דייר ץגולק עריא-טימ ,טײקטנעָאנ
 עטבילרַאפ רָאּפ ייווצ ןופ ןייש ןטימ ,ןעמַאזוצ ךיק רעטוג ַא טימ טיטעּפַא
 .ןעיירעפיטש ענייפ טימ ןוא זָאלג ןייא ןופ ןעקנירט ןטימ ,ןגיוא

 טימ לפייה ןירג ַא קידנעייקעצ ,ןירב טכַאמ -- !שנַאלָאס ,ךַא --
 טסיב --- ,טַאלַאס-דלעפ ןקידעקעמשי-גנילירפ טימ ןוא ןטצירּפשַאב-ןָאמיל
 רעזדנוא ןופ םעט םעד ןכוזרַאפ וצ ןָא ריד ייב ביוה ךיא ! ןירעביוצ ַא
 .סנקלָאװ יד ןיא טבעוושעג ךיא בָאה ,רימ טכַאד ,רעטציא זיב ...טלעוו
 ,ארומ רָאנ בָאה ךיא .טכַארבעגּפָארַא ךימ וטס ָאה דרע סטָאג ףיוא
 ,ןדניושרַאפ דלַאב טעװ סָאד זַא ,םולח ַא זיא'ס זַא

 ךיז טּפַאכ ןעמ זַא רעבָא .ןלַאפּפָארַא ןעמ ןעק סנקלָאװ יד ןופ --
 -- דרע רעד ףיוא

 .ןעשזדנָאלברֲַאפ ךיז ןעמ ןעק --
 ...ןריפ ךיד לעװ ךיא !רימ ןָא ךיז טלַאה --
 ?ןריפרַאפ טינ ןוא --

 ריי

 .ןטייצ עקילָאמַא ןופ ןירעגָאזרָאװ ,ןירעטכיד ַא (*
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 ריד ךיא לעװ ,עילעטַא ןייד וצ ,םײהַא קירוצ געוו םעד ,ןיינ ---

 ..יריט ןייד לקזיב ןריפּפָא דלַאב ךיד לעװ ךיא ,ןזייוו לָאמעלַא

 ? ױזַא וטסדער סָאװרַאפ ---

 ...ארומ ךָאד טסָאה וד ---

 :ןגיוא יד ןיא טקוקעגניײרַא ריא טָאה רע

 .ָאי לסיב ַא --
 -ליּפש יד ,ףוס ןופ ןיוש טסטכַארט ןוא ןביױהעגנָא טשרע טסָאה --

 ! רעברַאדרַאפ
| 

 ןטכַארט טינ רעמ לעװ ךיא --

 לָאמעלַא ריד ףרַאד ןעמ .רעלבירג ַא טסיב .טינ ריד ביולג ךיא --

 ? ןייא טלַאפ רימ סָאװ וטסייוו ...ןעיירטשעצ

 ?ָאי --

 ןייד רַאפ ןעמוקַאב טסָאה וד סָאװ ,בָאגפיוא םעד ןבעגסיוא ---

 | | ...*טכַאנ רענירג;

 .רימ יו ױזַא ,ריד טרעהעג סע ---

 וצ ױזַא יוװ ,גנואיצרעד ןייד ףיוא ןײגקעװַא ןצנַאגניא לָאז סע ---

 .ייקירוצ ןעמוק ױזַא יוװ ןוא םייהרעד ןופ ךיז ןעשזדנָאלברַאפ

 | !ןעמונעגנָא ---

 גונעג רעטציא ןוא ...ןריפרַאפ טינ ןוא ןריפ ךיד לעװ ךיא ---

 יַאזוצ טנייה ןריּפוס רימ :טגָאזעג ןיוש ךָאד ריד בָאה'כ !וד ,ןשַאנ וצ

 .םורַא העש רָאּפ ַא ןיא ,ןעמ

 עלופ-בלַאה ןוא עקידייל יד טימ ץַאט םעד ןָאטעג ביוה ַא טָאה יז

 | :ןטלַאהעגקירוצ יז טָאה ןירב רָאנ .ךעלרעלעט

 וװעזָאר ַא ףיוא עלעּפָאג ןטימ קידנזייונָא ,רע טכַאמ -- ,טרַאװ ---

 עצרַאװש טימ ןוא ןטָאשַאב עיליזָארטעּפ רענירג טימ ,סקַאל עלעגרעב

 טפלעה עטסעב יד טלַאהַאב ךיא ! ךיד גלָאפ ךיא -- ,טגײלעגמורַא ןווילָא

 ןָא ךימ טנָאמרעד ָאד סָאד טָא רָאנ ,רעטעּפש ףיוא טיטעּפַא ןיימ ןופ

 וד ןכלעוו ,סקַאל ןטמעטַאב קיטש ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ַא טָאה סע .סעּפע

 -עגוצ טינ וליפַא ךיז בָאה ךיא ןכלעוו וצ ןוא טרינרַאג ןייפ ױזַא טסָאה

 ןַא ןעוועג רעירפ רעבָא ויא סע ....גנונדרָארַאפ ןייד גלָאפ ךיא ,טריר

 טכוזרַאפ טינ לָאמנייק בָאה ךיא זַא ,ריד ןרעכיזרַאפ וצ רימ ןופ טכערמוא

 ךיא בָאה גנובעלרעביא עכעלנע ןַא .ריד טימ יוװ ױזַא עביל ןופ םעט םעד

 ץעז .ןעמענקעװַא ץלַא סָאד וטסנעק רעטציא ןוא .טַאהעג לָאמנייא ןיוש

 * ערעייט ,ױזַא טָא .ןעמענמורַא ךיד ךימ זָאל ןוא ,רעטנעענ וצ רימ וצ ךיז

 | ?ןּפיל ענייד
, 
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 לטיּפאק רעטרעפ

 ("סקאל טגנאפ ןעמ יוזא יװ
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 טָאה יױזַא -- טבעלעגרעביא טלָאמעד ךיא בָאה טכַאנ עסיורג ַא --
 טכַאנ ַא -- ךיז וצ ּפָאק ןטבילרַאפ סשנַאלָאס קידנעלוט ,טלייצרעד ןירב

 ןענייז ןקַאמשעג עקידריווקרעמ .ןצכעלעוו עיינ ןוא ןקורדנייא עיינ ןופ
 -גנילירפ עריא ןופ ןוא דרע רעטכַאװעגפיוא רעד ןופ ןגיטשעג רימ וצ

 "רעד ,וורענ ןדעי ןופ לצרָאװ לקזיב ,ךיא בָאה טכַאנ רענעי ןיא ,ןכייט

 עניימ עלַא יװ ױזַא ,לעז ןיימ זַא ;טלעװ רעד ףיוא בעל ךיא זַא טליפ
 טימ -- שזנַארָא רעקיטייצ ַא יוװ ױזַא ,קילג טימ לופ ןענייז ,רעדילג
 ,ןרָאװעג ןריובעג ךיא ןיב טסיזמוא טינ ןוא רימ רַאפ זיא ץלַא זַא ; טפַאז
 ףרַאד ןעמ .ןרעיוא ןוא ןגיוא טָאה סע רעוו ,ןעמעלַא רַאפ טציילפ עפש יד
 ךיא טינ ,ןיינ .ךיא ןיב רעכעב רעד ןוא .רעכעב םעד ןלעטשרעטנוא רָאנ
 ...ןײלַא

 ןוא ליטש טּפַאכעגרעטנוא שנַאלָאס טָאה -- . ..ךיוא בייוו ןייד ---

 | | ,קיטכיזרעפייא

 טימ טמיטשעגוצ ןירב טָאה -- ...ךױוא ענעזעוועג ןיימ --
 יד טלָאמעד סָאד טָאה ,טָאג טסייוו ,יז טינ רעבָא --- גנונָאטַאב רעדנוזַאב ַא
 רעקיטכַאנ רעד רַאפ גנורעטסיײגַאב יד רימ ןיא ןפורעגסיױרַא עטשרע
 -רעסיוא ןַא רָאנ ,טכַאנ ַאזַא ןיא ןעלמערד סָאװ ןקילג יד רַאפ ןוא טלעוו
 -שיפ עניילק טינ ןוא .סענרעטמַאל ןופ ןייש םייב ,גנַאפ-שיפ רעכעלנייוועג

 ןקיטכעמ ַא ןטימניא ,ןסקַאל-רעבליז עקיזיר רָאנ ,ךייט גערב םייב ךעל
 רעד ןעמוקעג זיא טשרע ךָאנרעד .ןעגנַאפעג טלָאמעד רימ ןבָאה ,םָארטש
 ? ןלײװגנַאל טינ ריד טעװ סָאד . . . רעצרעה ןופ גנַאפ

 טלײװגנַאל --- ריא וצ טריפ ןוא עביל טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ץלַא ---

 ...טינ לָאמנייק .טינ ךימ

 ,קירוצ רָאי יירד ַא טימ !דלָאגיץרַאװש ןיימ ,סיוא ךימ רעה זיא ---
 יורפ רענעזעװעג ןיימ טימ ךיא ןיב ,הנותח ןיימ ךָאנ טייצ עצרוק ַא
 -וצנָא ידכ ,למוט-טָאטש ןופ ךיז ןעיײירפַאב וצ ידכ ,זירַאּפ ןופ ןרָאפעגּפָא
 ענטסימוא ,טעשזדנַאלברַאפ ךיז ךיא בָאה .ןקורדנייא עיינ טימ ךיז ןעמענ
 יע ראול רעד ףיוא לפרעד ןפרָאװרַאפ ַא ןיא ,ךיז טעשזדנָאלברַאפ
 ,רוט ןופ ןבלַאהטרעדנָא העש ַא ,ןסייהעג לפרעד סָאד טָאה ָאניָא-לעּפַאש

 .ןָאמעס (*
 עליי.וו=+



 טָאה קירב-גנעה רענרעזייא ןַא .עשזנַאל עלעטעטש םעד רעביאנגעק

 ,ךיז טכַאד ,עװעשזורק ַא יװ ױזַא טכייל ,ןדנוברַאפ לטעטש ןוא ףרָאד

 "עג ןייטש ןופ ,ןקירב ערעווש עטלַא יד יו דילָאס רעקינייװ טינ רעבָא

 רעד זיא ,יאדװַא ךָאד טסייוו ,ערַאול יד ,סעלזָאק עטרעיומעג טימ ,עטיוב

 ןָא ךיז טביוה ,ךיירקנַארפ ץנַאג ןיא םָארטש רעטסכייר ןוא רעטסערג

 עטסטלע ןוא עטסרַאבטכורפ יד ךרוד טפיול ,גרעב עלַארטנעצ יד ןיא

 ןיא ,רעטעמָאליק טנזיוט עּפַאנק ךָאנ ,ןײרַא טלַאפ ןוא ןטנעמַאטרַאּפעד

 עטסטלע יד ןופ רענייא --- רַאזַאנ"ןעס ןופ טייוו טינ ,ןײרַא םי ןשיטנַאלטַא

 סָאװ ,ןטנעמַאטרַאּפעד עלַא רעביא ןרָאפעגמורַא רעירפ ןענייז רימ .סנּפַאה

 יד ןענייז סָאד .סנַאעלרָא ,רוימעס ,ַאולב :ךרוד טקנעװש ערַאול יד

 רעשידיי רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ךיירקנַארפ ןיא רָאנ טינ ,טעטש עטסטלע

 יןענייװ עטסעב יד טכוזרַאפ םוטעמוא ןטרָאד ןבָאה רימ ...עטכישעג

 יד ןיא ךיז ןפָאלשעגסיױא ,סנטָארבעג עטסקַאמשעג יד טימ ןסיברַאפ

 עדימ ןוא ;ןרָאיטרעדנוה רַאפ ןופ ןטעב עטסמעוװקַאב ןוא עטסטיירב

 רעירפ ריד בָאה ךיא סָאװ ףרָאד-רעשיפ ןיא ןפָארטעגנײרַא עכעלקילג ןוא

 ןבָאה דניירפ עטוג ןוא .טייצ-רעטניוו ףוס ןעוועג זיא סע .,טנָאמרעד

 יידכ ,טנעמַאטרַאּפעד ערַאול-ןוא-רעדנע ןיא ןייג טהצעעג זדנוא

 רעד יוװ ןעזוצ ,טָאטשסױרג זיא טינ רעכלעוו ןופ טייוו ןוא טײקמַאזנייא ןיא

 יד זַא ,טלייצרעד זדנוא טָאה ןעמ .זייא ןופ ךיז טײרפַאב ךייט רעסיורג

 םָארטש רעקרַאטש רעד .ערעדנוזַאב ַא רָאג זיא ,ןטרָאד טייג עכלעוו ,עירק

 ,ןטקנוּפייירד ךס ַא טעדליב ןוא דָאהערַאק ַא ,ףיט רעד ןיא ,ןטרָאד טייג

 ,ץנַאט-גנילירפ ןכעלרעהפיואמוא ןַא ןיא טּפעלשעגטימ טרעוװ עירק יד

 עדנור ןיא ךיז טישעצ יז זיב דנַאנַאכָאנ געט עכעלטע ךיז טפיילש יז

 -ַאב רעלעט-ריטנעזערּפ עקיטלַאװעג ןרעוו רעקיטש יד ןופ ןוא ,רעקיטש

 ענעצנַאג .טמױזעגמורַא ןדנַאר ענעלָאטשירק טימ ןוא יינש טימ ענעדָאל

 ןוא עפיט ,רעלעטדןזיר ענרעבליז םָארטש ןטימ ױזַא ןעייג טכענ ןוא געט

 -ַאדַאד ,עשיטסיבוק :ןלוש ענרעדָאמ יילרעלכ ןופ עשיטסַאטנַאפ ןוא עכַאלפ

 ,ןריט ךיז ףיוא ןגָארט ייז ןופ עכנַאמ . .עשיטסינָאיסערּפמיא ,עשיטסיא

 זאוו-ץעגרע ןבָאה ייז סָאװ ץלַא ןוא םילכ ,ץליהעג רעקיטש .,ךעלפיש

 ןוא עזעידנַארג ַא זיא סע .בושי-גערב ןטציילפרַאפ ַא ןיא טעװעבַארעגנָא

 -מילקעג ַא טימ .ּפָא-טליּפש רוטַאנ יד סָאװ ,גנולעטשרָאפ עשיטסירָאמוה

 "רעלעט/, ענעכָארבעצ ןופ גנַאלקעג ַא טימ ןוא ןצַאט ענרעזעלג ןופ רעּפ

 .י+ ןײרַא םי ןסיורג ןיא סָאד ךיז טגָארט

 רימ ןבָאה שרַאמ-רעלעט ןסיורג םעד רעבָא ,טלייאעג ךיז ןבָאה רימ

 ןוז יד ,טלייאעגוצ לסיב ַא ךיז טָאה גנילירפ רעד .טקיטעּפשרַאפ לָאמסָאד

 "עג טָאה ןוא רַאדנעלַאק ןיא ןבירשעג טייטש סע סָאװ טקוקעג טינ טָאה

 ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ןעוו ןוא .טייטש טלעוװ יד סָאװ ףיוא טמערַאװ
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 -ייט ינימ ,ךעלרעלעט ןבילבעג רעלעט עסיורג יד ןופ ןיוש ןענייז ףרָאד
 -נָא ןעוועג ןיוש ןענייז יד ךיוא ןוא .טײקשיטַאבעלַאב-ןזיר ַא ןופ ךעלצעט
 ,רעפרעד עטסטנעָאנ יד ןופ ,םילכ עטעװעבַארעגנָא יד ןוא .ןטלָאּפשעג
 -ןײרַא ,ןכָארבעגכרוד :ןצַאט ךעלטשער יד ןכָארבעג ,קידנעמיוש ,ןבָאה
 ,ָאטינ ןוא רעסַאװ ןיא ןלַאפעג

 עקינייא ייב ןוא .ךיז ןסָאגעצ ,ןטעברַא ןעמונעג טָאה רעסיוועג סָאד
 -ָאװשעגנָא יד ןבָאה ,טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה רימ ואוו ,ףרָאד ןיא םירעיוּפ
 טעדליבעג ,סעגָאלדָאּפ ןכָארבעגפיױא ןעמָארטש עשידרערעטנוא ענעל
 ,טעשטקָאװקעג ןבָאה רעניה יד ,טעקעמעג ןבָאה יק יד ,ןענַאטנָאפ עצנַאג
 ןענייז ענעסקאוורעד יד ןוא ,טלמוטעג ןוא טלעווקעג ןבָאה רעדניק יד
 ענעריובעג רעייז ,ןזיוצנַארפ יד ןענעק ףרַאד ןעמ ,ןענַאטשעגּפָא טינ ךיוא
 לקיטש עדעי ןעלדנַאװרַאפ ייז ױזַא יו ןייטשרַאפ וצ ידכ ,טייקכעליירפ
 ןוא טגניז ןעמ .החמש ַא ןיא ,סָיורג וצ טינ רָאנ זיא יז ביוא ,עפָארטסַאטַאק
 םענעגָארטעגנָא םעד טקינייר ןעמ ןוא ןייוו זָאלג ַא טּפַאכ ןעמ ,טעּפמָאּפ ןעמ
 רָאנ ואוו ,ןפלָאהעג ןוא טנַאה ַא טגיילעגוצ בָאה ךיא .םָארטש ןופ יילק
 ןייא ןיא ךימ טָאה סָאד .טייל עשיפרָאד ענשַאּפערָאה יד טימ ןעמַאזוצ ךיז טלציוועג ןוא ןעקנורטעג ,טמעזעבעג ןוא טּפעשעג ,טנעקעג בָאה ךיא
 ןופ (=רעמ רעד .ןעמעלַא ייז טימ טעדניירפַאב ןוא ןדנובעגסיוא גָאט
 ,יורפ ןיימ טימ ,ךימ טָאה רעכלעו רעטשרע רעד ןעוועג זיא ףרָאד
 יו טוג ױזַא טזיורב סָאװ ,ןייוװ-רוימעס ןסייוו זָאלג ַא ףיוא ןדַאלעגנייא
 טגנַאלרעד ןעמ סָאװ ,ןקרַאמ ךס ַא יו רעקַאמשעג זיא ןוא רעינַאּפמַאש
 ...שַאלפ ַא רַאפ רעטרעדנוה ַא ןלָאצַאב טסייה ןעמ ןוא ,סעינָאמערעצ טימ ןוא דַארַאּפ טימ ןוא קַאנק ַא טימ ,ךעלרעמע עטרעבליז -ַאב ןיא ,סעקרָאק-לבייה עטרעבליזַאב רעטנוא ןענַארָאטסער רעזירַאּפ ןיא

 ןטַארעג ךעלדנײרפטסַאג זדנוא ןבָאה ףרָאד םענעי ןופ רעשיפ עקיסנָאװ יד רעבָא ,זירַאּפ ןייק קירוצ ןרָאפ םייב ןטלַאהעג ןיוש ןבָאה רימ
 ןפרַאװ וצ ידכ ,םָארטש ןגעק קיטנַאלטַא ןופ ןייג ןבױהנָא דלַאב ןלעוו סָאװ ,שיפ-גנילירפ עטסעב יד ןכוזרַאפ וצ ידכ ,טייצ לקיטש ַא ךָאנ ןביילב וצ
 רעדָא ,םיוב ןופ טסביוא עקיטייצ ןסע יו ,טנרעלַאב זדנוא ייז ןבָאה ,דייש -רעטנוא רעבלעזרעד זיא סע .ןבָאה טינ זירַאּפ ןיא ריא טעוו --- טגָאזעג ייז ןבָאה -- שיפ עכלעזַא . רַאול רעד ןופ ןרעסַאװ עסיז יד ןיא גיור רעייז
 ןקידריווקרעמ ַא ףיוא ןזיװעגנָא זדנוא ייז ןבָאה ,ךיז טרעטנעעגרעד שיפ ןופ ,ןָאזעס רעד זַא ,זדנוא ןגייצרעביא ןצנַאגניא ידכ .חיר רעבלעזרעד טינ ןוא םעט רעבלעזרעד טינ .שיט םוצ טמוק סע זיב ,ןעמָארק ןיא ןוא סרעלעק ןיא סיוא ךיז טרעגלַאװ ,סענָאגַאװ ןיא ךיז טּפעלש עכלעוו ,ברָאק ןופ

 .רָאיעמ (*
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 -ַאב ןַאּפשנירג ןוא דלָאג טימ יו ,ןרעדעפ ענירג-לַאטעמ טימ ,לגיופ
 ,עלעביײט-קיכָאװ ַא ןופ רעסערג טינ ,סָאד זיא לגיופ ןיילק ךרעב ַא .טברַאפ
 טימ ,ענירּפושט רעטברַאקעג ַא טימ ,ּפָאק ןקישטַאלּפ ןסיורג ַא טימ רָאנ
 רענירג ַא יוװ ,לָאנ ַא יו ףרַאש --- לבָאנש ַא טימ ןוא קיזמ ַא ןופ ךעלעגיוא

 לשיפ ַא קנילפ יו ןוא .ליימ ַא רַאפ טעז סע .ךרוד לשפנ סָאד טָא טילפ ץילב

 רעגעי רעניילק רעד טָא זיא ,ןרעסַאװ-גערב עכַאלפ יד ןיא ,ןייז טינ לָאז
 ןיא לשיפ םעד טפערט ןוא ּפָארַא ךיז רע טזָאל לייפ ַא יו .רעקנילפ ךָאנ

 ןקידלוקסומ ןצרוק ןטימ לּפעק עסיורג ןייז .קָאװשט ַא טימ יװ ןײרַא ּפָאק
 לשיפ סָאד טרעוו ױזַא .רעמַאה-רעטסוש ַא יו ייברעד םיא ןעניד זדלַאה
 .ןגָארטעגקעװַא ןוא ןכַאטשרעד

 ? ןַאמ-הרבח רענירג רעד ,רע טסייה יו ןוא ---

 -עגסיוא טייל ףרָאד יד זדנוא ןבָאה ...! רעשעּפ"ךעטרַאמ ---
 רעקיזָאד רעד .סָאד טסייה *רעשיפ רעד ןעטרַאמ, -- רָאכ ןייא ןיא ןעגנוז
 זיא ,ערַאול רעד רעביא ךיז טזייװַאב רע דלַאביװ ,איבנ-שיפ רענירג
 "ןַאעקָא םענעצלַאזעג םעד ןופ ןרַאּפש ןָא ןביוה סעדַאטס-םי יד זַא ןמיס ַא
 ,ןרעסַאװ עסיז יד וצ ףױרַא סוגסיוא

 ערַאול רעד ןופ סעגערב יד ןבָאה דלַאב ,קיטכיר ןעוועג זיא סָאד ןוא

 ןענייז סָאד .םינימה לכמ שיפ עלעטימ ןוא עניילק טימ ןעלמיוו ןעמונעג

 ןרָאװעג ןסױטשעגסױרַא ןענייז עכלעוו ,םיבשות עכעלנייוועג יד ןעוועג
 ןעמוקנָא דלַאב ןפרַאד סָאװ ,טסעג עקיזיר יד ךרוד םָארטש ןטימ ןופ

 -דמַאז ףיוא ןענַאטשעג ןענייז טלַא ןוא גנוי . . .ואוו-ץעגרע ןיוש ןעייג סָאװ

 ,סעדואוו טימ שיפ טּפַאכעג ןוא רעצעלק ףיוא ,רענייטש ףיוא ,ךעלעזדניא
 ךיז ןזָאל ןוא ףיוא ךיז ןביוה עכלעוו ,ןצענ-ּפעש טימ ןוא סעטעשער טימ
 ,ןּפרַאק-רעמוז ,סנעיילש ןעמ טָאה טּפַאכעג ,ןלָאשגָאװ עסיורג יוו ּפָארַא

 ךיז ןבָאה רעשיפ עטלַא יד ...טכעה ןוא סענוקָא ,ןשיפ עטלדרעבעג
 יז .טנעה יד ןכַאמ קידורב טלָאװעג טינ *גרַאװניײלקא ַאזַא טימ רעבָא

 -לַא יד רַאפ ןוא ןיז ענעסקַאװרעד-טינ יד רַאפ ןזָאלעגרעביא סָאד ןבָאה

 ןקירעביא ןַא ןענידרַאפ ךיוא ייז ןלָאז ,ןליּפש ךיז ייז ןלָאז .טייל עקשטיט
 תוחוכ ערעייז ןוא טייקטינעג רעייז ,טעברַא ענעגיא רעייז ...קנַארפ
 ןביוהנָא ןכיגניא רָאג ןלעוװ עכלעוו ,ןזיר יד רַאפ ןזָאלעגרעביא ייז ןבָאה
 רעדנוזַאב ַא ףיוא רָאג םינּפ-תלבק ַא ייז טיירגעג ,רעסַאװ ףױרַא ןרַאּפש
 -טינ ערעייז טקיניײרעג ןבָאה ייז .םענרַאפ רעדנַא ןַא רָאג טימ ןוא ןפוא
 -רעטנוא עקישטַאלּפ טימ ,טברַאפעג ןירג ,סעשזרַאב ערעווש רעבָא ,עסיורג
 -- סעשזרַאב יד ףיוא ,ןטייז עדייב ןופ סעטויַאק עניילק טימ ןוא ןקעד
 ערעטיש ןוא עטכידעג טימ ,ערעטכייל ןוא ערעווש ,ןצענ עגנַאל ןדָאלעג

 ,טקירטשעג עקנעּפ רעטרעדָאעג ךַאפ-יירד ,רעטכעּפעגכרוד ןופ ,רעכעל
 רעקיטש עסיורג טימ --- בלַאה ןוא טרעװשַאב ןליונק ענעיילב טימ בלַאה
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 ןופ עסַאמ רעטעװעדלַאפעגנָא רעד רעביא .טמױזעגמורַא ץלָאה-עקּפָארּפ
 -עלעט יװ עכיילג ,ןעגנָארד עקידכעלייק עכיוה טּפעלשעגפיױרַא -- ןצענ
 -יוק ענעכעלב יד .טדימשַאב ןציּפש ענרעזייא טימ ןוא סעּפולס:ףַארג
 -עג ןופ חיר ַא .ןרעכיור ןביױהעגנָא ןבָאה סעטויַאק יד רעביא ךעלדנעמ
 טכַאקעג ןעמ טָאה סָאד .גערב ןרעביא ןגָארטעצ ךיז טָאה ךעּפ םענעצלָאמש
 אנד ןפיוא ןטלַאּפש עטצעל יד ןסיגרַאפ וצ ידכ ,ץכַאגעיזד טימ עלָאמס
 ןוא טּפַאלקרַאפ טַאהעג רעירפ ןיוש טָאה ןעמ עכלעוו ,סעשזרַאב יד ןופ
 | ,סקַאלפ טימ טעװעטָאלדרַאפ

 : ןרָאװעג קירעגיינ ךיא ןיב

 סָאד ןענייז סָאװ ןוא ?סנעי זיא סָאװ ןוא ?ס ָאד זיא סָאװ --
 ? עכלעזַא ןעײרעכַאמ ַא רַאפ

 ,ןסייהעג רע טָאה ןַאשעד עיסָאמ ,רעשיפ יד ןופ רעטסטלע רעד
 .ףענרומכ טימ ,רימ טָאה ,תונכה עקיזָאד יד ןופ רעריפנָא רעצנַאג רעד
 ;סעסנָאװ עטכידעג ענייז ןיא ןָאטעג-עשטרוב ַא ,טייקיטומטוג

 ! ןעז ןיוש טעװ ריא ---

 -רעביא םינב ענייז טימ ןַאשעד טָאה לכ-םדוק : ןעזעג בָאה ךיא ןוא
 רע .סעּפולס עגנַאל יד טימ ערַאול רעד ןופ טיירב עצנַאג יד ןטינשעג
 ; ךייט ןופ טנורג ןיא ףיט טצעזעגניירַא ןציּפש ענרעזייא יד טימ ייז טָאה
 טימ .עגנערעש ןייא ןיא ייז טלעטשעגקעװַא ןרעדנַא לקזיב גערב ןייא ןופ
 ףיוא טרעקנַארַאפ ןוא ןטייווצ םוצ םענייא יז טעטנעּפעג קירטש עבָארג
 ןגיוצעגרעביא רע טָאה םיוצ ַא ןופ טעלעקס ןקיזָאד םעד .סעגערב עדייב
 לָאמנייק ךָאנ בָאה ךיא עכלעוו ,ץענ רעשילרעטסיוא ןוא רעטיירב ַא טימ
 טָאה ריא ןיא ךָאל עקיטנַאקריפ רעדעי לייו ,ןעזעג טינ ןבעל ןיימ ןיא
 עקיזָאד יד .רעקינייװ טינ .טַארדַאװק ןיא ןבלַאהטרעדנָא-סופ ַא ןטלַאהעג
 -רעסַאװ רעד ןופ ןגיוצעגנָא קרַאטש ןוא טקירטשעג קיד ןעוועג זיא ץענ
 ּפ ַא ר ַא ןוא ,רעסַאװ ןרעביא ,ןלייז יד ןופ טפלעה רעד לקזיב שינעפיט
 עצנַאג ןענייז סָאד זַא ,ןטכודסיוא טנעקעג ךיז טָאה סנטייוורעדנופ .םָארטש
 טָא רעטניה ...ךעלמער-רעטצנעפ עטסוּפ ןוא שנעגיוצעצ ןופ ןשזַאטע
 זיא ,םָארטש ןגעקַא ןוא ןלייז יד ןופ טייז ןטייווצ ןפיוא ,ץענ ר עד
 ,עטכידעג ַא רָאנ ,ערעכַאװש ןייק טינ ,ץענ עטייווצ ַא ןפרָאװרַאפ ןעוועג
 ןיא טזָאלעגּפָארַא ןליונק ענעיילב יד טימ :עזיול ַא רעייז ןוא עכייוו ַא
 .ןביוא ןופ ץלָאה:עקּפָארּפ רעקיטש עקידנעמיווש יד טימ ןוא רעסַאװ
 סָאװ ,ןעקנַאלּפ רעקיטכיזכרוד ןייא ןרָאװעג ןצענ עדייב ןופ זיא םורַא-ױזַא
 ןפיט ןיא ,קינייװעניא רָאנ ,ָאי םיא ןעמ טעז ןטפול רעד ןיא ךייט ןרעביא
 רעוו .ןשטיינק-רעסַאװ עקידנפיול יד טימ ףיוא ךיז רע טצלעמש ,םָארטש
 "רעד וצ ןעוועג רעווש רעייז זיא , ןעלקנוט וצ ןָא ךיז טביוה סע ןעוו ,טדער
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 טימ ,סבעװניּפש ַא יו ,ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז טָאה'ס ,זיא טינ סָאװ ןענעק

 .שינרעטצניפ רעקיטכַאנ רעד

 ןרָאװעג קירעגיינ רעדיוװ ךיא ןיב --- ?לכש רעד זיא עשז-סָאװ ---

 עויטימירּפ עכלעזַא טימ -- ןרָאװעג קיטרַאפ זיא םיוציןצענ רעד ןעוו

 ןסקָאל יד יװ שיפ עקיזיר עכלעזַא ןּפַאכ ןעמ ןעק ,ןַאשעד עיסָאמ ,ןעלטימ

 "רעד ָא לָאמטּפָא טלַאה ,טרעהעג ךיא בָאה ,סופ סקעז-ףניפ ַא ?ןןענייז

 ' .-.סקַאל ענעסקַאװ

 ןרָאװעג לעּפתנ טינ ןַאשעד זיא --- .י.ךיוא סופ ןעצ ןוא טכַא זיב --

 ןגעק ןָא ןעמוק ןסקַאל טימ סעדַאטס יד :רעטסָארּפ ַא זיא לכש רעד ןוא ---

 ,טפול רעד ןיא רימ יו רעגרע טינ רעסַאװ ןיא ייז ןעעז גָאטיײב .םָארטש

 זַא ,סנטייוורעדנופ ןיוש ייז ןקרעמַאב טנגעג רעזדנוא ןיא ןעמוקעגנָא

 "ברוד זיא ךייט ןופ שינעפיט יד זַא ;גנונעדרָא ןיא טינ ָאד זיא סעּפע

 ןוא טרָא ןייא ףיוא ןעלגילפ-םיווש יד טימ ייז ןרעדור . ..טקירטשעג

 יװ ןצענ יד ךיז ןעייגעצ ,טכַאנ יד ןָא רעבָא טמוק .רעטייוו טינ ןעייג

 גָאי ַא ךיז ייז ןביג ...טסעג ערעזדנוא ןעניימ ,סנטסקינייוו ,ױזַא ,ךיור ַא

 טגָאי עכלעוו ,טפַארק רעכעלטכעלשעג רעצנַאג רעד טימ ,רַאּפש ַא ןוא

 ןיא גור רעייז ןפרַאװ וצ סױרַא םי ןופ רעטעמָאליק רעטרעדנוה ייז

 יז רַאפ רעקירעיורט ַא רעייז זיא טַאטלוזער רעד .ערַאול רעסיז רעזדנוא

 -עייז טימ ,ייז ןצעז ןעגנָארד-סיוטש טימ יו .זדנוא רַאפ רעכעליירפ ַא ןוא

 "יורג יד טימ ,רעטייווצ רעד ךרוד ץענ עטכידעג עזיול יד ,ּפעק ענעגייא ער

 עפיט ןיא יװ ןלַאפ ....ןוא .ָאד טעז ריא סָאװ רעכעל ענעגיוצעגנָא עס

 רעמ סָאװ .ןכירקסױרַא טינ רעמ קירוצ ןענעק ייז עכלעוו ןופ ,ןירַא קעז

 עטקירטשעג יד ןרעו רעלָאמש ןוא רעגנעל ץלַא ,סיוארָאפ ןסיוטש יז

 עקידנעמיווש יד ןוא ,ךייט ןופ ָאנד ןפיוא ,ןליונק ענעיילב יד .סעקטסַאּפ

 םכח ַא ךיז טיירד רעמָאט ...ןייג טינ טייוו-וצ ןזָאל ןביוא ךעלצלעה

 קַאז ןייז טימ רע טלַאפ ,םָארטש ּפָארַא ,קירוצ טסיוטש ןוא סיוא סקַאל ַא

 רעסַאנ רעד .רעמ ךָאנ ךיז טרעטנָאלּפרַאפ ןוא ךָאל ןטייווצ ַא ןיא ןיירַא

 ןופ ןסָאלשעג ןופרעד טרעוװ ,ןבָארגעג ךיז טָאה ןילַא רע סָאװ ,רבק

 ענעגנַאפעג יד רימ ןּפעלש סענרעטמַאל ןופ ןייש םייב .. .ןטייז עדייב

 .טנעה עזיולב יד טימ --- ערעכַאװש ןוא ערענעלק יד .סױרַא רעסַאװ ןופ

 עקרַאטש ןוא עסיורג יד רעבָא .ןײרַא ןפיש ןיא ךיילג קעז עגנַאל יד ןופ

 ןוא ּפָאק ןיא טעליטש ַא טימ .ןענעגרהרעד רעירפ ,לָאמטּפָא ,רימ ןזומ

 טסַאג רעטגעלעגנָא ַאזַא ןעק ץעז ןייא טימ .הנכס ַא זיא שרעדנַא !קיטרַאפ

 ... לטיורב ַא --- רימ יװ ,םערָא ןַא ןכערברעביא

 ריא ?ןעמוקעגנָא ןענייז טסעג יד זַא ,ריא טסייוו ױזַא יו ןוא --

 .טרַאװ ןוא סעשזרַאב יד ןיא אמתסמ ךָאד טציז

 ןעוו ףרָאד ןיא טרעהרעד טינ לָאמַא ןיוש טָאה ,עיסָאמ ,ריא ןוא --
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 רַאֿפ סָאװ ןרעה טפרַאד ריא !ָאהיֶא ..? הפרש ַא ףיוא טגנילק ןעמ

 ןָא ךָאנ טמוק סע זַא טדער רעוו !ּפָא טליּפש רענעגנַאפעג רעדעי הנותח ַא

 ןיילַא ךיז ןדניברַאפ רענייא יוװ עלַא ןעוו ,לָאמ ןייא טימ עטּפָאכ עצנַאג ַא

 טכָאק ערַאול יד .שינרעטיצ-דרע עצנַאג ַא זיא'ס ...ןקע יד רעביא קעז יד

 זַא ,טלײיצרעד רימ טָאה רעטָאפ רענעברָאטשרַאפ ןיימ ...זדנוא םורַא

 טימ ןרָאװעג טשוּפיערַאפ טינ ךָאנ זיא רעזַאניױַאס םורא םי רעד רעדייא

 סעדַאטס עכלעזַא ןעגנַאגעג ןענייז ,ןפישגירק יד ןופ לַאפּפָא ןוא לָארטעּפ

 ןצענ טימ סעּפולס יד טָאה'מ .קיניײװ ןעוועג זיא ַאזַא םיוצ ןייא זַא ,ןסקַאל

 םעד ןטלַאהעגסיױא טינ לָאמטּפָא טָאה סָאד ךיוא ןוא .ןעלּפָאטרַאפ טזומעג

 ןרָאװעג טעברַא יד זיא ,ןעקנַאד וצ טָאג ,דניצַא ... .גנַארדנָא ןקיטסַאה

 .ןטסנידרַאפ רעמ ןוא ןדנוק רעקינייוו .רעטכייל

 ףיוא ןעמענ ךימ לָאז רע ןענַאטשעגוצ רעשיפ ןטלַא םוצ ןיב ךיא
 ,עשזרַאב רעייז ףיוא טכַאנ ַא ןכַאמוצכרוד טסולגרַאפ ךיז טָאה רימ .גנַאפ ַא

 ליפיוו .ןגינעגרַאפ ןרַאפ ןלָאצַאב ֹוצ ןגָאלשעגרָאפ וליפַא בָאה ךיא

 | ? רע ליוו

 סנגינעגרַאפ עכלעזַא רַאפ ,טקידיײלַאב עלעּפַאק ַא ךיז טָאה ןַאשעדי

 -רָאפ טימ ןציז טינ אמתסמ ךָאד לעװ ךיא ,טרפב .טלָאצעג טינ רע טמענ
 -ףרָאד יד ףלעה ךיא יװ ןעזעג ךימ טָאה רע .ןעזוצ ןוא טנעה עטגייל

 טימ רע זומ ךַאז ןייא רָאנ ...ןשטנעמ ןעק רע .רעסיוועג ןתעשב טייל

 לָאז ,ןירב םַאדַאמ ,בייו ןימ :טרָא ןַא ףיוא ךיילג ,ןדײרּפָא רימ

 | .םייהרעדניא ןביילב

 -וצ ןוא סעסנָאװ יד ןיא ןָאטעג לכיימש ַא טצימשרַאפ סעּפע טָאה רע

 | :ןבעגעג

 ןט ש ר ע ןפיוא ,רעבייוו ערעייז טימ טינ ךיוא ןעמענ ןיז עניימ --

 ...ןטרַאװ ןוא ןטעב יד ןיא ןגיל רעבייוו יד .גנַאפ

 ? ייז ןטרַאוװ סָאװ ףיוא --

 ןופ ייז ןעגנערב רענעמ יד .ןטרַאװ וצ סָאװ ףיוא ןיוש ןסייוו ייז ---

 טעוװ --- בייוו רעדנַאלב רעיא -- ריא .הנתמ ענעטלעז ַא גנַאפ ןטשרע

 יד !דניירפ רעביל ןיימ .טינ ךיז טלייא רָאנ .ןעגנערב ךיוא אמתסמ סָאד

 ףעדייא ,םיסתוימ עסיורג ןענייז ,סרעצנַאּפ ענרעבליז יד טימ ,ןסקַאל

 ןופ טינ ךיוא -- סרעגעי ערעייז סיוארָאפ ייז ןקיש -- ןָא-ךעמוק ייז

 יד סופ יירד"-ייוצ ַא ייז ןופ רעדעי !ןקידניזרַאפ וצ טינ ,ןימ ןכַאװש

 ןַא ךיוא טמוק סָאװ ,ַאזַא שיפ ַא -- ןוָאל ַא יד ןענייז סָאד ... גנעל

 םיווש ןפיוא רעטכייל ןענייז ייז .ןרעסַאװ ערעזדנוא ןיא טייצ-גנילירפ

 טימ טייל-הרבח ןענייז סָאד .יק יד רַאפ ןגיצ יד יוװ ,סיוארָאפ ןפיול ןוא

 ,סרעסעמ יד יוװ ןעלגילפ-םיווש עפרַאש טימ ןוא ןקע עקידנלייפ ייווצ

 יװ ,ןצכעלַאש ןָא טיוה רעטַאלג ַא טימ ןוא עדרָאמ רעקיציּפש ַא טימ
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 ןיימ טיול ,ךיז ןיא טָאה שיילפ רעייז .ןָא יז ןעמוק ןלייפ ענעסָאשעגסױרַא

 ױזַא ןענייז רעזירַאּפ יד ןכלעוו ןיא ,יעליפ-סקַאל יו םעט רעמ ,גנוניימ

 "עד ךס ַא רָאנ ,רעטסבַאל ןטוג ַא ןופ םעט ַא ןבָאה ןזָאלַא יד .טכָאקרַאפ

 רילָאק-שיילפ רעד .ןעמַאזוצ ("ןטעװערק ןוא ןלערָאפ יו ,רעטַאקיל

 יקיסרעּפ רענעטינשעגפיוא ןַא יו ,רעװעזָאר ַא ,רעלעדייא ןַא ךיוא זיא

 ךס ַא טימ ןגיוצעגכרוד זיא רע :זָאלַא רעד ,רָאנ רע טָאה רעלעפ ןייא

 -גטלַאהעגסיוא ןייז ,הרובג ןייז טגיל םעד ןיא .ךעלדנייב עטרַאה ןוא עניד

 ,םענעגנָא רעייז טינ סָאד זיא ןטָארב ןוא ןכָאק ןכָאנ רעבָא .ןעמיווש ןיא טייק

 טינ זָאלַא סָאד ןעמ רָאט רַאפרעד ...זדלַאה םעד ןכעטשרַאפ ךיז ןעקימ

 .רעקיטש עטיירב ןוא עקיד רעייז ןיא רָאנ ,ןצענעּפ עניד ןיא ןדיינש

 טקנוט .ךעלדנייב עפרַאש יד ןעניפעגוצסיױרַא רעטכייל ,ןסע םייב ,זיא ױזַא

 ןעמ זענָאיַאמ ןיא רעדָא ,רעטוּפ םענעזָאלעצ ןיא רעקיטש ענייר יד ןעמ

 ךיא .האנה טָאה'מ ןוא ןייוו-רוימעס ןטריזינַאּפמַאש טימ ייז טקנירטרַאפ

 יד סימ ןוא ,ַאנ ...ךיוא האנה עקיזָאד יד ךייא ןפַאשרַאפ וצ ףָאה

 9 ! ּפָא-טרַאװ --- ןסקַאל

4 

 .גָאט ןייא גָאט ,לייוורעד ןוא ,גנַאפ ןסיורג םעד טרַאװעגּפָא ךיא בָאה

 רימ טָאה ןַאשעד סָאװ ,ןשיפדזָאלַא עשירפ יד ןופ טַאהעג האנה ,סיוא

 ןטיור ןיא :טסייה סָאד .טָאלטַאמ ַאלַא יז ןסעגעג .טקישעגוצ לָאמטּפָא

 טימ ןוא ןטָארבעג :טכָאקעג עקשירטעּפ טימ ןוא ןעמָאװש טימ ןייוו

 -- טײהרעטלַאק רעדָא ; לעטָאה'ד-רטעמיַאלַא --- ןסָאגַאב רעטוּפ עסייה

 רעטלַא רעד יוװ ױזַא ,ןעוועג ךעלקריוו זיא רערעייז םעט רעד .זענָאיַאמ טימ

 ...ןעמַאזוצ ןלערָאפ טימ ןבַארק ןופ שימעג ַא :טגָאזעג רימ טָאה ןַאשעד

 ןַאשעד זיב ןוא ,ןסערעד טָאה סע זיב גנַאל ױזַא טשַאנעג סָאד ןעמ טָאה

 ןװַאירָאק ןייז טימ ןכייצ ַא ןבעגעג ,ירפ רעד ןיא לָאמנייא ,רימ טָאה

 .ךייט געוב ןופ ,רעגניפ

 "ידַאב םעניילק ןייז ןיא ,קידנעייטש ןוא ;ןעגנַאגעגוצ םיא וצ ךיא ןיב

 * * יהעידי ַא ןעמוקַאב ןיוש טָאה רע זַא ,טגָאזעג רעטלַא רעד רימ טָאה ,לפיש

 ןסיוו וצ םיא ןעמ טָאה ערַאול רעד ףױרַא לפרעד-רעשיפ שינכש ַא ןופ

 ערעזדנוא ןיא ,ָאד יאדװַא ןיוש זיא רע .ןיוש טייג סקַאל רעד זַא ,ןבעגעג

 וצ רעטייו ארומ טָאה ןוא רעסַאװ ןיא ןצענ יד טעז רע רָאנ .תומוקמ

 םָארטש םעד ןעמערוטש טעװ ןוא ןעז טינ רעמ ייז רע טעװ טכַאניײב ,ןייג

 ... טיירג ןייז לָאז ךיא ,ללכה ,ףױרַא

 ? טיירג טסייה סָאװ ---

 בייוו סָאד ןטעב .טױרב-טנװָא ןייק ןסע טינ .ךיז ןָאטנָא םערַאװ ---

 .סּפמירש (*
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 ,רשפא .םײהַא ןעמוקקירוצ טעּפש טעװ ןעמ ןעוו ,טגרָאזַאב ןייז טינ לָאז יז
 ,..רעירפ טינ .טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ,טעה-טעה

 ,טגָאזעג רימ טָאה רעטלַא רעד רעד יו יױזַא טיירגעגוצ ךיז ךיא בָאה
 ,ערַאול רעד ןופ גערב םייב ,ךימ טָאה ןרָאװעג-לקנוט זיא סע ןעוו ןוא
 . גנוי א קיזמ ַא .ןסייהעג רע טָאה ,לָאּפ .ןוז רערעגניי סנַאשעד טרַאװעגּפָא
 -יולב ַא .טַאהעג-הנותח גנַאל טינ ָאד טשרע טָאה רעכלעוו ,ןצכַא רָאי ַא ןופ
 סע ןכלעוו ןיא ,ּפיט רעטשימעג ַא .ךעּפ יו רָאה עצרַאװש טימ רעקיגױא
 ...רעקלעפ סכיירקנַארפ ןופ טולב-דיז ןוא -דרָאנ טקינייארַאפ ךיז ןבָאה
 -פָא ךימ רע טָאה ,עלסעייו ןייא טימ ,עלעפישדזיוורעס םעניילק םעד ןיא
 טלעטשעגוצ ןיוש ךימ רע טָאה םורַא טונימ עכעלטע ןיא ןוא .טרַאװעג
 ןיא ,ךייט ןטימ ןפיוא טרעקנַארַאפ טייטש סָאװ ,עשזרַאב סנטַאט םעד וצ
 טרעטעלקעגפיורַא ךיא בָאה לרעטייל-קירטש ַא ףיוא .,םָארטש ןטימ ןטכער
 ,ךיילג רעשיפ טימ ,רעשיפ ַא ןרָאװעג ךיילג ןיב ןוא

 -גנַאפ ערעדנַא ןוא קעז-ץענ ,קירטש ןשיוצ ,קעד-רעבייא םעד ףיוא
 -יר ַא ,ןליוק עקידנעילג טימ ןקעב ןסיורג ַא ןעזרעד ךיא בָאה ,םירישכמ
 -עגנָא .רעלעט עטזָאלגַאב ,ענעמייל עסיורג עכעלטע .עדָארעװָאקס עקיז
 ןיא ,ינש ךעלטשער טימ לסיש ַא ןיא ןוא סרעסעמ-עקטַאי עטפיילש
 ,ןייו רעשעלפ ןעצ ענעכלעוו ַא טעילוטעג ךיז ןבָאה ,עלעקניוו ןליק ַא
 ,הדועס רעקיטנייה רעד ןופ קַאמשעגרָאפ ַא ןבעגעג רימ טָאה ץלַא סָאד
 ייוצ יו רעמ .טסעג עסיורג יד ןייז םינּפ"לבקמ טעװ ןעמ יו םעדכָאנ
 !השקשינ ...ודנוא ןופ ןרעדעװטעי ףיוא ןייוו-םיוש ןשַאלפ

 טזָאלב סע ואוו ,םָארטש ןטימ ןיא ,רעסַאװ ןפיוא ליק ןעוועג זיא'ס
 ףוס ןעוװעג טשרע זיא ָאד ןוא .געט עטסייה יד ןיא ןליפַא טניוו ַא
 עקיטכַאנ יד .ןרעטש ןָא ,הנבל ַא ןָא ,ענערדַאי ןוא קידלּפענ .רַאורבעפ
 ןעוועג טינ ןיב'כ .העש רעבלַאה ןייא ןיא ןעמונעגכרוד ךימ טָאה טייקטכייפ
 -עגנייא ךימ ןוא טקרעמַאב ןַאשעד רעטלַא רעד סָאד טָאה ...טניואוועג
 ףעמיק םענעכעלב ןטימ עניבַאק-רעשיפ רעטצייהעגנָא רעד ןיא ןדַאל
 -עגנָא רימ ןבָאה עניבַאק רעד ןיא .ןביוא ןבילבעג ןענייז ענייז ןעגנוי יד
 ,טרַאװעג ןוא עלעּפמעל-טפַאנ ַא ןדנוצ

 ךיא בָאה ,סױרַא רעסַאװ םוצ ,לרעטצנעפ םעניילק םעד רעביא
 ךיז טיצ ,לביירט ַא ךרוד טייג עכלעוו ,לקירטש ןגױצעגנָא ןַא טקרעמַאנ
 -רָאפ ןטרָאד זיא ןוא ,ענורטס עמורק ַא יו ,ףױרַא טיפוס ןקירעדינ םוצ
 גנָאג רעוויטימירּפ ןימ ַא .ךעלב-רעּפוק ןופ .עקיײרעכַאמ ַא םימ ןדנוב
 | ,לרעּפַאלק ַא טימ

 ,,1 טָאד זיא סָאװ --
 .ןָאפעלעט רעזדנוא --

 ! ןָאפעלעט רענדָאמ א --

 ,ןבעגעג גערפ ַא ןטלַא םייב ךיא בָא
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 ןָאפעלעט ַאזַא זיא ,זדנוא זצ ןעמוק עכלעוו ,טסעג ערעזדנוא רַאפ --
 "עג טינ ייז ןענייז ןענָאפעלעט רעזירַאּפ יד ןיא .ןשטנואוועג יו טקנוּפ
 ..ןדייר וצ טניואוו

 ? ָאד סָאד ייז ןעוט ױזַא יוװ ---
 ןלעוו ייז זיב ,סָאװ לייוורעד ןוא --- !ןרעה ןיוש טעװ ריא ---

 ...ךעלעּפַאק וצ ןעמענ רימָאל ,ןעגנילקנָא
 ערָאלק ַא טעקּפָארּפעגפױא רע טָאה ןײרַא סעסנָאװ יד ןיא קידנכַאל

 "עג טינ ןגיוא יד ץלַא ךָאנ בָאה ךיא .ךעלזעלג ייווצ ןסָאגעגנָא ןוא שַאלפ

 עמוטש רָאנ ןכלעוו ןיא ,טַארַאּפַא ןויטימירּפ םעד ןופ ןסײרּפָא טנעק
 סָאװ ,לקירטש ןגיצעגנָא סָאד ...ןרינָאפעלעט וצ ױזַא יוװ ןסייוו שיפ
 -סיוא דניצַא רימ טָאה ,רעטצנעפ ןרעביא לכעל ןכרוד ךייט ןופ ךיז טיצ
 ,לקניוו ןרעטצניפ ריא ןיא טלַאה ןיּפש עטינעג ַא סָאװ ענורטס יד יוװ ןעזעג
 ןוא ץענ ןיא ןיײרַא טלַאפ גילפ ַא ןעוו ןוא .סעקּפַאל עריא ןופ ענייא ןיא

 ןוא רעגעי רעקיסיפ-טכַא רעד ךיילג סָאד טליפרעד ,ןסייר ןָא ךיז טביוה

 ןזיװעגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה הרעשה ןיימ . . ,ןברק ןייז ןּפַאכ טפיול

 ,קיטכיר סלַא
 דבכמ לייורעד ךימ טָאה ןַאשעד עכלעוו טימ ,*עלעּפַאק; סָאד

 ,סָאד טָאה ןעזעגסיוא ,ןּפָארט רענעביוהעג ַא רָאג סעּפע ןעוועג זיא ,ןעוועג
 ןוא םעט ןיא ,רעבָא ,סּפַאנש רענייר-לָאטשירק ַא יװ ,ךעלזעלג יד ןיא
 "יא סָאד ריד ךיא לָאז יו .הקשמ רעדנוזַאב ַא רָאג ןעוועג סָאד זיא ,חיר
 "נָא זיא סָאװ ,קַאינָאק רעטורעגסיוא-טינ יו ?שנַאלָאס עביל ,ןבעגרעב
 ףרָאד ןיא ךיז ךיא בָאה רעטעּפש טשרע .ןעלדנַאמ ערעטיב ףיוא ןגיוצעג
 -ָאש ןוא ךעלרעק-ןביורטנייוו יד ןופ ןבירטעג טרעו סָאד זַא ,טסואוורעד
 .טפַאז"ייוו םענופ סולפּפָא ןכָאנ רעטלעק ןיא רעביא ןביילב עכלעוו ,ןצכעל

 -עג ןכעלרעטיב ןטנַאקיּפ םעד וצ הקשמ רעד ןביג ךעלדנייב-ןביורט יד
 םעד ןופ רעטערט-ןייוו יד .טַאמָארַא םעד -- ןצכעלָאש יד ןוא ,קַאמש
 ןרַאפ רעביא ,סנטסיימ .סָאד ןזָאל ;טינ סָאד ןפיוקרַאפ טנגעג ןצנַאג
 ןוא .רעכַאמ:טיטעּפַא ןטסעב ןרַאפ סָאד ןטלַאה ייז .ךיורבעג םענעגייא
 ,טכער ןבָאה יז

 ןוא ,ךעלזעלג ייווצ ןעקנורטעגסיוא האנה רעסיורג טימ בָאה ךיא
 ןייז שטָאכ לָאז .ןסייברַאפ ַא ךָאנ ןעשזדנָאלב ןעמונעג ןבָאה ןגיוא עניימ
 .טשרואוו עלעדער ַא ,זעק לקיטש טרַאדרַאפ ַא

 ןַאשעד טָאה -- ..! טינ ריא טגירק (*רווע'דירָאה ןייק ---

 רעביל ןיימ ,טיטעּפַא רעצנַאג רעד -- .קוק ןקירעגנוה ןיימ טּפַאכרעד
 יללרעלכ יו ךַאז ערעסעב ַא סעפע רַאפ ןביילב ךייא זומ ,טניירפ

 ,ץכעסויּברַאפ (*
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 ערעדנַא ןוא ןטַאלַאס ,ןטערגעניװ טכַאמ זירַאּפ עכלעוו ןופ ,לַאפּפָא-ךיק
 טינ ךיז רָאט טסַאג ַא ןוא .טסַאג ןיימ טנייה טנעז ריא . . .סעװטסדוקסַאּפ
 . .. ךיק ןיא ןשימ

 יװ רעכיג ךס ַא ןעמוקעג זיא גנולק-ןָאפעלעט רעשילרעטסיוא רעד
 -רעּפמילק ַא טָאה טיפוס ןקירעדינ ןרעטנוא גנָאג רעד .טנכערעג בָאה ךיא
 ,לָאמ ייווצ ןוא לָאמ ןייא ןבעגעג

 : ןעגנורּפשעגפיוא ןיב ךיא
 ךיז ןענייז ןגיוא עניימ ןוא ןָאטעג גערפ ַא ךיא בָאה -- ? ןיוש --

 ,טליפעג ןיילַא סָאד בָאה ךיא .רעלצניוװָארּפ ןקירעגיינ ַא ייב יװ ,ןפָאלעצ
 ,טנעקעג טינ ךיא בָאה ךיז ןטלַאהקירוצ רעבָא

 עג ךימ ןוא קיאור ץנַאג ןציז ןבילבעג זיא ןַאשעד רעטלַא רעד
 ,טרָא ןיימ ףיוא ךיז ןצעזוצקעװַא ןעגנואווצ

 -וצ עלעסיב ַא ךיז ןבָאה -- ,רע טכַאמ -- ,"טסעגש ערעזדנוא ---
 ...זדנוא ןפור ןעמוק טעװ ,ןוז ןיימ ,לָאּפ !טציז ,טציז ,טלייאעג

 ? סָאד טרעּפמילק ױזַא יוװ ,ױזַא יוװ רעבָא ---
 ףצעג יד טימ ןדנוברַאפ זיא לקירטש סָאד .ךַאפנייא ץנַאג --

 רעד ןײרַא לָאז סע רעװ ,ןּפוטש ןָא ךיז ןביוה טסעג ערעייט יד ןעוו ןוא
 ...ןגעקטנַא ייז ןפיול רימ ןוא רימ ןרעהרעד ,קַאז ןיא ,רעטשרע

 -- ןעמַאװצ םעד טימ ןוא ןסקַאװעג זיא ןעגנילק עּפמעט סָאד
 ,םינּפַא ,טָאה ןַאשעד .ןציזנייא טנעקעג טינ בָאה ךיא ,דלודעגמוא ןיימ
 : .רעצ ןיימ ןעזוצ טנעקעג טינ

 -ַָאטש רעדעי יװ ..1! ןיוש ךָאד עז ךיא --- ,רע טכַאמ --- ,ונ --
 זיא ...רעוט רעקידלודעג ַא יו רעעזוצ רערעסעב ַא ריא טנעז ,רעשיט
 ! ןייגפיורַא רימָאל ,טמוק

 ךיא .עשזרַאב רעד ןופ קעדרעבייא רעד ףיוא ףױרַא רימ ןענייז
 טָאה ןַאשעד יװ ,"טסעגא ענעגנַאפעג יד .קָאב ַא יו סיורָאפ ןפָאלעג ןיב
 וליפַא .יײז ןעז טנעקעג טינ ,ןעזעג טינ ָאד רימ ןבָאה ,ןפורעגנָא ייז
 .לּפענ ןיא ןרָאװעג ןעמואוושעצ ןענייז ןצענ ןוא סעּפולס עטסטנעָאנ יד
 רעבָא . . ? רעסַאװ ןפיט ןיא ןקוקנײרַא טנעקעג רימ ןבָאה ױזַא יװ טנייה
 .טכיירגרעד ַאי זדנוא וצ ןבָאה ענעגנַאפעג יד ןופ ןעיירשעג עמוטש יד
 ,ןסיוטש ןוא ןעשטשעלּפ ןשימרוטש ַא ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאד
 ...רעטצניפ רעד ןיא טצכערקעג ןבָאה סעּפולס עטעטנעּפעגנעמַאזוצ יד
 עכעלטע טימ רעירפ ,רימ טָאה ןַאשעד רעטלַא רעד סָאװ ,םעד טיול ןוא
 ,סיוטש םעיינ ןדעי טימ זַא ,טסואוועג ךיא בָאה ,טלייצרעד טַאהעג ,געט
 טסעג ענעמוקעגנָא יד ךיז ןרעטנַאלּפרַאפ ,סיורָאפ ךיז"ןבעג-סיר ןדעי טימ
 יד ןיא ןיילַא ךיז ןוא ןצענ עטכידעג ןוא עזיול יד ןיירַא ןביירט ,רעמ ץלַא
 יד ףיוא ןגיוצעגנָא טרַאה זיא עכלעוו ,ץענ-רעדָאפ רעד ןופ רעכעל עטיירב
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 רעלָאמש ןוא רעפיט ץלַא ןרעװ סעקטסַאּפ עסַאנ ערעייז ןוא .סעּפולס

 ןיא ןצעז עטלפייווצרַאפ ערעייז .ןיהַא טינ ןוא ְרעהַא טינ .רעכעלרעפעג ןוא

 ןעמעננייא עקילָאמַא סָאד טימ ךיילגרַאפ ַא ןפורעגסיױרַא ןבָאה רעסַאװ ןפיט

 "טלעוו רעד ןיא טנרעלעג ,טייהרעגנוי ,בָאה ךיא סָאװ ,גנוטסעפ ַא ןופ

 עקילָאמַא יד ןיא ןכָארבעג ךיז ןעמ טָאה סענַארַאט-סיוטש טימ ,עטכישעג

 ןכָארקרַאפ רעלַאפנָא יד ןענייז ָא ד :רָאנ דיישרעטנוא ןייא .ןעגנוטסעפ

 גנוטסעפ רעד ןיא ןענייז עכלעוו ,יד ןגיזַאב וצ טָאטשנָא טפַאשנעגנַאפעג ןיא

 יד ןוא ,ןײרַא רעמרוטש יד ןלַאפ רעבירג עסַאנ ןיא ..,ןסָאלשעגנייא

 "רעד טייטש ןַאשעד טנַאדנעמָאק רעטלַא רעד ןוא .ץנַאג טביילב גנוטסעפ

 ..יעגעגנַאפעג יד ףיוא קיאור ךיז טרַאװ ןוא עקלויל ןייז טרעכיור ןוא ייב

 רעטָאפ רעד ןַאשעד טָאה ,ןרָאװעג רעקרַאטש זיא ןסיוטש סָאד ןעוו

 לרעטייל-קירטש ןפיוא ךיו ןבָאה ,ריפ עלַא ,רימ ןוא ןכייצ א ןבעגעג

 ןופ זָאנ ןפיוא .לפיש םעניילק ןיא עשזרַאב רעד ןופ ןזָאלעגרעטנורַא

 טרעדורעג טָאה ןוז רערעטלע רעד .ענרעטמַאל ַא טנערבעג טָאה לפיש

 "נַאפעג יד ןבילקעגפיוא ןבָאה קיניזימ ןייז טימ ןַאשעד רעטָאפ רעד ןוא

 -עגניירַא ןענייז עכלעוו ,תוריּפ עקיטייצ ףיוא טביילק ןעמ יו ,ןסקַאל ענעג

 .קעז עטכידעג ןיא ןלַאפ

 רעייז רַאפ טפמעקעג ןוא טבעלעג רעבָא ןבָאה *תוריּפ עקיטייצ, יד

 ןופ ייז ןּפעלשוצסױרַא ןעוועג רעווש לָאמ רָאּפ ַא זיא'ס ןוא .טייהיירפ

 סָאװ ,טנעה עקרַאטש ריפ ןופ טייקטינעג יד טינ ןעוו .סעקטסַאּפ ערעייז

 -סױרַא טכייל ייז ןופ רעדעי ךיז טלָאװ ,םענעגנַאפעג ןדעי רעביא ןטעברַא

 .ןײרַא לפיש ןיא ,ןעמַאזוצ קַאז ןייז טימ ,םיא ןפרַאװנײרַא זיב ,טשטילגעג

 -הרבח ַאזַא רעדעי זַא ,שנַאלָאס עביל ,גנונעכער ןבעגּפָא ךיז טספרַאד וד

 סָאװ ,לוקסומ רעסיורג ןייא יװ ,קיטפערק ןוא שיטסַאלע ךָאד זיא ןַאמ

 -סומ-וזיר ַאזַא ךָאנ זיא וצרעד .בערג יד לייא ןייא ,סנטסקינייוו ,טלַאה

 יַאנ ַא טימ ןוא ןצכעלָאש-רעבליז עטַאלג טימ טקעדַאב ,קישטילג לוק

 ןוא ךיז טרעדיילש ןוא ךָאנ ךיז רע טפרַאװ וצרעד ; ןיטַאלעשז ןכעלריט

 . ..סערבַאשז עקיטולב טימ ןוא ּפָאק ןטימ ןוא קע ןטימ טפמעק ןוא טלּפַאצ

 טימ ןענעגרהרעד טזומעג רַאפרעד ןעמ טָאה ,ערעקרַאטש יד ,ייז ןופ ייווצ

 ,ייז טָאה ןעמ זיב ,עלייוו עשּפיה ַא ןטרַאװּפָא ךָאנרעד ןוא ,טעליטש ַא

 -רעטיוט לייוו .לפיש ןיא טלסײרטעגנײרַא ,ץענ ןיא קַאז ןטעדליבעג ןופ

 רעייז ןבעל ייז ןעוו יװ רעכעלרעפעג ,לָאמטּפָא ,ךָאנ ייז ןענייז טייה

 ףרַאד טלָאמעד ןוא .סיירפיוא-רעוולוּפ ַא יו ףיוא טסייר לּפַאצ רעטצעל |

 ךימ .טסאוועג טוג סנַאשעד יד ןבָאה ךיז ןטיה וצ יוװ .רענייב יד ןטיה ןעמ

 .ןזָאלעגוצ טינ טייוו יד סופ יירד ףיוא ןליפַא ייז ןבָאה רעבָא

 "עג טינ ןגיוא יד ןוא טרעדנואוועג ךיז ךיא בָאה -- ..!חוכ ַא --

 ןַא ןעמענ סע ןכלעוו ןיא ,רעסַאװ ןיא סקָאב םעד טָא ןופ ןסײרּפָא טנעק
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 רעד .רעטייפ ןטרעצנַאּפעג-רעבליז ןיא ןייא ןגעק ןשטנעמ ייווצ לײטנָא
 -ארומ רעד יו ןָאטעגפיוא רעמ ךס ַא רעבָא ָאד טָאה לכש רעכעלשטנעמ
 | ,דלעה-רעסַאװ ןדעי ןופ חוכ רעקיד

 ךָאנ טעּפָאסעגּפָא ןַאשעד רעטלַא רעד ךיז טָאה -- ,טניימ ריא --
 ןצנַאג רעייז ייז ןזייווַאב ָא ד זַא עקַאט טניימ ריא -- ,ףמַאק ןטרַאה ַא
 רעהַא ןעייגרעד ייז זיב .סיוא הרובג רעייז ןיוש ךיז טזָאל ָאד ..? חוכ
 ,עטכוב"םי רעד ןופ .טפַארק רעייז ןופ לייט ןטסערג םעד יז ןעװעלכַאטרַאפ
 -ָאליק טרעדנוה עכעלטע ענייש ָאד ןענייז ,וצרעהַא זיב רעזַאנ"ןעס ןבעל
 ,ןלַאפרעסַאװ עקרַאטש ערַאול רעזדנוא טעדליב רעטרע ךס ַא ןיא .רעטעמ
 -טָא רַאפ רעבָא .. ,ןלימ עסיורג ןגעװַאב טנעקעג ןטלָאװ סָאװ ,ןדַאקסַאק
 -טכעלשעג רעייז .טשינ טימ טינרָאג סָאד זיא רעכַאמנצנוק ןוא ןטעלטַא יד
 קידנעמיווש .הרובג רעייז ךָאנ טלּפָאטרַאפ ,גיור ןפרַאװ וצ ,גנַארד רעכעל
 ןסיש ,לַאפרעסַאװ ַאזַא וצ קידנעמוקוצ ןוא ערַאול רעד ןופ םָארטש ןגעק
 -ייווצ ןוא-טרעדנוה ןייז טַאמרַאה ַא יו ,ףוג םענעגייא רעייז ףיױרַא ייז
 ןוא עדַאקסַאק רעקידנזױרב רעד רעביא ,עבמָאב עקיטנופטרעדנוה
 ןענייז ןילַא ייז . . ,םָארטש םעד ףיױרַא רעכעה ץלַא ןוא רעטייוו ןעמיווש
 ,טסייוו ריא ...עבמָאב עקידעבעל יד ןיילַא ייז ןוא טַאמרַאה רעד ייברעד
 רעטלַא רעד טָאה --- ,בָאה ךיא ..1 טײדַאב .סָאד סָאװ ,טניירפ רעביל
 םעד טּפַאכעגּפָא רעדיוו טָאה רע ןעוו .,רעטעּפש לסיב ַא ןבעגעגוצ ןַאשעד
 -ַאּפ ןיא ךיא בָאה ןעזוק ַא --- ,ןטייווצ םעד ןוא ףמַאק ןייא ןשיוװצ ,םעטָא
 -ךיוה רעד ןיא טנעטסיסַא ןַא ןוא רעשרָאפ-רוטַאנ ַא ,רעטרעלעג ַא ,זיר
 לָאמניײא ָאד רימ ייב רע זיא .טָאלעהטרעב ןטמירַאב ןופ ןעמָאנ ןפיוא לוש
 "ןצכרוד טסולגרַאפ ךיז טָאה ,ךייא יו ױזַא ,םיא ךיוא ןוא ,טסַאגױצ ןעוועג
 ןעגנַאגעגמוא ךָאנרעד רע זיא .ערַאול רעד ףיוא גנַאפ ןקיטכַאנ ַאזַא ןכַאמ
 טרעלקרעד ,ךיז ןרעדנואווּפָא טנעקעג טינ : רעטלמוטעצ ַא געט עכעלטע
 טפרַאדעג טלָאװ שטנעמ ַא חוכ ַא רַאפ סָאװ ןצעזעג יילרעלכ טיול רימ
 ערַאול יד יוװ םָארטש ַאזַא ןגעק ליימ רעטרעדנוה ןכַאמוצכרוד ידכ ,ןבָאה
 יד זיב ףױרַא-גרַאב ךיז ןביוהפיוא ןוא ןדַאקסַאק ןעגנירּפשרעבירַא ,זיא
 ןעצ ןופ הרובג רעד טימ שטנעמ ַא ,ךיירקנַארפ-לטימ ןופ ןוװיסַאמ-גרעב
 ץרַאה ךעלשטנעמ ןייק .ןזייווַאב טנעקעג טינ ץנוק ַאזַא טלָאװ ןטעלטַא
 ןטלַאהעגסױא טינ טּפיוהרעביא גנוגנערטשנָא ַאזַא טלָאװ

3 

 עטַאט רעד רעכלעוו ןיא ,טעברַא רערעווש העש ןבלַאהטרעדנָא ןַא ךָאנ
 ,רעדור םייב רעטרע יד טימ ןטיבעג ,רעדעוװטעי ,ךיז ןבָאה ןיז יד טימ
 ןוא ןפרָאװעגנײרַא לפיש ןופ ָאנד ןיא ןעמ טָאה ןצענ יד ייב יװ ױזַא
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 *ָאטשרעד ,עסיורג ייווצ : ןסקַאל ףניפ ַא טקעדעגוצ רעטערב ערעווש טימ

 םענייא .עקידעבעל-בלַאה רעדָא ,עקידעבעל ,ערענעלק יירד ןוא ,ענעכ

 ןשטילגוצסורַא ןעגנולעג זיא ,גנעל יד סופ ףניפ ןופ זיר ַא ,ןטסקעז ַא

 .ןירַא לפיש ןיא םיא ןעלסײרטנײרַא תעשב ,עקטסַאּפ רעפיט ןייז ןופ ךיז

 ,קע ןפיוא ךיז טלעטשעג ,ןעגנורּפשעגפיוא רע זיא ץילב רענרעבליז ַא יו

 ןעלגילפ-םיווש עטשרעדָאפ יד טימ ןוא סערבַאשז יד טימ ןָאטעג עכָאפ ַא

 "רַאפ ןוא םָארטש ןרעטצניפ ןיא ךיז ןפרָאװעגנײרַא ּפָארַא ּפָאק !ָאטינ ןוא

 -ָאפ רעד .ךיז טימ טּפעלשעגטימ טינ לָאּפ ןגנוי םעד ריש ,ןרָאװעג ןלַאפ

 ! קידריווקרעמ ןוא ...רענלָאק ןרַאפ טּפַאכרעד םיוק םיא טָאה ןַאשעד רעט

 טינ טסולרַאפ ןקידהשקשינ ַאזַא ןופ ךיז טָאה רעשיפ ייױד יד ןופ רענייק

 ןוא טײּפשעגסיױא רָאנ טָאה ןַאשעד רעטלַא רעד .ץרַאה סָאד ןסעגעגּפָא

 + ריטרעזעד ןקנילפ םעד ןעירשעגכָאנ קיטומטוג

 -עד רעטָאפ םייב טינ .ןפולטנַא טינ טייו טסעװ !ףיול ,ףיול --

 ...רעטייוו רעטעמָאליק קיצנַאװצ ,טנערוקנָאק ןיימ ייב זיא ,ןַאש

 טלקנירּפשַאב ןצכעלָאש-רעבליז טימ ,עטגערעגפיוא-ךעליירפ ןוא עסַאנ

 ,עשזרַאב רעד וצ טרעקעגמוא ךיז רימ ןבָאה ,טולב-שיפ טימ טצירּפשַאב ןוא

 םענעגנַאפעג ןטסערג םעד טּפעלשעגפיױרַא תוחוכ עטקינייארַאפ טימ ןוא

 עטסיזמוא ןרָאּפשרַאפ וצ ידכ ,ערעדנַא יד .קעד:-רעבייא ןפיוא סקַאל

 רעניטש עטוג עכעלטע טימ רָאנ ,לפיש ןיא ןזָאלעגרעביא --- טעברַא

 ןקיטליגדנע םעניא .ָאנד ןטליוהעגסיוא ןרעביא רעטערב יד טרעװשַאב

 ..ןייז רעכיז טינ לָאמנייק ןעמ ןעק םירוביג-םי יד טָא ןופ טיוט

 טכַארטַאב ןַאשעד רעטלַא רעד טָאה --- ..'!זדנוא רַאפ זיא סָאד ---

 -- .עשזרַאב רעד ףיוא טּפעלשעגפיורַא ןבָאה רימ סָאװ ,שיפ ןסיורג םעד

 :סעדייז ןוא סעטַאט ןופ גהנמ רעטלַא ןַא .עיגעליווירּפ רעזדנוא זיא סָאד

 .טפיוקרַאפ טינ טָאטש ןיא טרעװ (*סנָאמָאס ןופ גנַאפ רעטשרע רעד

 ףיוא ןיילַא רימ ןסע ןָאמָאס ןטסעב ןטשרע םעד .ףרָאד ןיא טביילב רע

 ןוא רעבייו ערעזדנוא רַאפ -- עקירעביא סָאד . ..רעסַאװ ןפיוא ,ךיילג

 ןקיש ןָא רימ ןביוה ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ טשרע . ..םינכש רַאפ ,רעדניק

 ,זירַאּפ ןייק הרוחס רעזדנוא
 ,קיסיילפ ןוא ןרָאלרַאפ טינ טונימ ןייק לייוורעד ןבָאה םינב סנַאשעד

 "רעטערב ַא ףיוא .סקַאל םוצ ךיז ןעמונעג ,גנורעטסײגַאב רענדָאמ ַא טימ

 ןוא ,ןלײט עכיילג ייווצ ףיױא טקַאהעצ ,םיא טּפעלשעגפױרַא שיט

 טעמכ ןוא דייוועגניא ןָא ,לייט ןויסַאמ ,ןטסקישיילפ םעד ,לייט-קע םעד

 עכלעוו ,סרעסעמ עטיײרגעגנָא עסיורג יד טימ ןבָאש ןעמונעג ,גיור ןָא

 .ןצכעלָאש ענרעבליז .עשזרַאב רעד ףיוא טקרעמַאב רעירפ ןיוש בָאה ךיא

 .ןסקַאל (*
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 ןגיולפעג ,ענרעטמַאל רעד ןופ ןייש םייב ,ןענייז ,תועבטמ יװ עסיורג
 רעטייווצ רעד ןופ ןוא לייט םענעבָאשעג ןופ גיור סָאד .ןטפול רעד ןיא
 ןרעביא טלקייקעצ ,ןלַארָאק ענעטָאשעגסיוא לקעז ַא יו ,ךיז טָאה טפלעה
 טזױלבטנַא זייורעטרע ךיז טָאה שיילפ עוװועזָאר סָאד .שיט-רעטערב
 טוג יו ,טגָאזעגנָא ןוא ןפוש עקידרעבליז ,עטריזַארעגּפָארַא יד רעטנוא

 עשירפ טימ ןעלגערּפכרוד סָאד טעוװ ןעמ ןעוו ,ןייז טעװ סע טמעטַאב ןוא
 עיור לפייה ַא ןעמונעגנָא ,ןעגנַאגעגוצ זיא ןַאשעד רעטלַא רעד ...רעטוּפ
 ןיא ךיז ןטָאשעגנײרַא ,טנַאה רעטלַא ,רעטעװערָאהעגסיױא ןייז טימ ,גיור
 .. ןעגנולשעג ןוא ךיז טעװעקַאמסָאּפ ,טייקעג ,ןײרַא ליומ ןטרעכיוררַאפ ןייז
 ,רימ .ןבעגעג-קוצ ַא טינ םערב ַא טימ וליפַא ןבָאה ענייז רעדניק יד
 רימ ךיא בָאה קירוצ ןוא ...דליוװ לסיב ַא ןזיוועגסיוא סָאד טָאה ,רעבָא
 ,ךיורבעג-רעשיפ ַא ,גהנמ רעטלַא ןַא ךיוא סָאד זיא רשפא :טכַארטעג
 רָאנ טרעהעג עכלעוו ,עיגעליווירּפ ַא ,תורוד עקילָאמַא ןופ טמַאטש סָאװ
 עכעלטכעלשעג עיור יד רע טגנילש .החּפשמ-רעשיפ רעד ןיא ןטסטלע םעד
 ענעגנַאגרַאפ ןייז ּפָא טימרעד טשירפ ןוא ענעגנַאפעג יד ןופ טּפַארק
 : | , .,טנגוי

 קנילפ ןעגנַאגעג זיא סנַאשעד עגנוי יד ןופ טעברַא עקידרעטייוו יד
 סקַאל ןבלַאה םעד ןטינשעצ ייז ןבָאה רעכוק עטינעג יד יו ,קידעבעל ןוא
 ץלַאז טימ ייז טלסײרטַאב :ןצענעּפ עװעזָאר עקיטנופ-ייווצ ,עקיד ףיוא
 ,ןקעב ןיא רעייפ-ןליוק םעד טכַאמעג-טכערוצ ; רעפעפ ןשיקרעט טימ ןוא
 ,עדָארָאװַאקס רעסיורג רעד ןיא רעטוּפ ןזָאלעצ

 -רעד ךיז ןבָאה רעקיטש ענעטָארבעג יד ןופ ןעיירשעג עטשרע יד
 -טיוא ןַא .ןעירשעגרעביא ייז טָאה םינב סנַאשעד ןופ גנַאזעג ַא ןוא ,טרעה
 ןבָאה ייז .רעטרעוו ענדָאמ ןיא ןעוועג סָאד זיא גנַאזעג-זדלַאה שילרעט
 .שנַאמָאל ןופ גערב ןפיוא ,ןָאגרַאשז ןשידנַאמרָאנ םעד טנָאמרעד רימ
 טנָארט סע זַא ,טליפעג רָאנ ..ןענַאטשרַאפ טינ טשינרָאג ךיל ןופ בָאה'כ
 לַאװק-טּפיױה רעד ןעוועג זיא דגַאי ןעוו ,ןטייצ עטלַא ןופ ןעגנַאלק ךיז ןיא
 -רעד דיל ןיא ךיא בָאה היח רעד רַאפ ארומ סרעגעי םעד ,ןבעל ןופ
 ןוא רעדלעוו ןיא היח עקיבלעז יד ןקיטלעװַאב וצ דיירפ ןייז ןוא ,טרעה
 .ןעמי ןיא

 ךעלרעייפ עטיור טנערבעג ןבָאה סנַאשעד יד ןופ ןגיוא עגנוי 'יד ןיא
 זַא ,טכודעג ךיז טָאה רימ רעבָא ...ןקעב ןיא ןליוק עטילגעצ יד ןופ
 ואוו-ץעגרע ,חבזמ ןוויטימירּפ ַא ףיוא רעייפ ַא ןופ ןעלגיּפשּפָא ןַא זיא סָאד
 ןענייז רעשיפ עטלַארוא ואוו ,םי גערב ןפיוא ,עלַאקס רעקידמַאז ַא ףיוא
 -כרוד ,עטרעטַאמעגסיוא ןיילַא :גנַאפ רעייז ןופ לייט ןטסעב םעד בירקמ
 ...רעכליב זיא טָאג רעבָא .עקירעגנוח-טיוט ,עטצענעג

 ןיא ןעגנַאגעגרעטנורַא לייוורעד ןענייז ךיא ןוא ןַאשעד ,רעטלַא רעד
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 -עצ עגייר ַא טײרּפשרַאפ ןבָאה רימ .שיט םעד ןטיירג וצ עטויַאק דעד
 טגײלעגקעװַא ,רעלעט ענעמייל עטזָאלגַאב ריפ טלעטשעגקעװַא ,עטַאר
 רעשעלפ ץוט עבלַאה ַא ןגָארטעגּפָארַא ךָאנרעד ; טרָא ןדעי ייב לטיורב ַא

 -רעמַאב ןייק .ןעזעג טינ ךיא בָאה לּפָאג-רעסעמ ןייק .ןייוו ןטליקעגנָא טימ
 ןלעװ ןיז יד -- טניימעג .טכַאמעג טינ ןוא טרעהעג טינ םעד ןגעוו גנוק

 רעד ...ןסע ןטימ ןעמַאזצ ןעגנערברעטנורַא ,אמתסמ  ,סָאד

 "רַאפ טימ ןציז טנעקעג טינ טונימ ַא טָאה ןַאשרעד רעטלַא

 -רעפעלשיבלַאה רעד ,רעקיאור-קידנעטש רעד ,רע .טנעה עטגייל

 טימ טכַארטַאב ןוא עקלויל ןייז גנַאלנהעש טרעכיור סָאװ ,רעקיד

 ...ךיז טלײא ןוא טפיױל סָאװ ץלַא עינָאריא רעשיפָאזָאליפ ַא

 ןופ טייקכעלרעייפ יד קידלודעגמוא טכַאמעג דניצַא סָאד םיא טָאה

 ךיא !טייצלָאמ ןסיווג ןֹרַאפ טייקטרעגנוהעגסיוא ןייז ?גנַאפ ןטשרע
 שיפ רעקיטש עטוג ,ענעטָארבעגכרוד יד זיב זַא ,רָאנ סייוו ךיא .טינ סייוו
 -עיוו, ןייז וצ טּפַאכעגוצ ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג טכַארבעגרעטנורַא ןענייז
 ענילָאדנַאמ ַא זיאס ?טנעמורטסניא ןקיזָאד םעד טינ טסנעק ..."על
 ףיוא ,סעגורטס ענעלָאטש ענעגיױצעגנָא .ןעמַאזוצ לטסעק-ליּפש ַא ןוא
 טימ רָאנ ,עלעדנייב ַא טימ טינ ,רעגניפ יד טימ טינ ,טליּפש ןעמ עכלעוו

 לסיב ַא זיא ,סױרַא טיג ןליּפש ַאזַא סָאװ ,לדנוגינ סָאד ,לטנעה-יירד ַא

 רַאפ קיסַאּפ רעייז ןוא רעיוא ןרַאפ םענעגנָא רעייז רעבָא ,קינָאטניײא
 ןעוו .סיפ יד ןוא ץרַאה סָאד רעדנַאנופ ךיג טגיוו סע .ץנַאט-סקלָאפ ַא

 רעד ןיא לבייה םעגיילק ַא רעביִא ןעמ טקור --- טסערעד וויטָאמ ןייא

 ןוגינ רעדנַא ןַא יז טליּפש :עלעיװ
 םעניילק םעד רימ ןליּפשוצסיוא ןזיװַאב טינ ךָאנ טָאה רעטלַא רעד

 רעקיזיר רעד טימ ,םינב יד ןוא ,טנעמורטסניא ןייז ןופ רַאוטרַאּפער
 ןוא ערַאּפ ַא .קעד-רעביוא ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז ,עדָארעוװַאקס רעסייה
 יז זיא ,סלגערּפעג-שיפ ןוא רעטוּפ עקידנדיז ןופ ,חיר רעכעלטיטעּפַא ןַא
 -סקַאל ןופ הדועס עלענָאיצידַארט יד .הרושב עטוג ַא יו ,סיורָאפ ןפָאלעג
 ןעװעזָאר ַא ןעמוקַאב טָאה זדנוא ןופ רעדעי .ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןָאזעס
 ןוא ,טנָאמיּפ ןטיור טימ טרעפעפַאב ןוא םעט םוצ ןצלַאזַאב ,שיפ לַאמכ
 - ןענייז רעסַאװ ןוא דרע ןופ תוכרב יד ,ןייוו-רוימעס שַאלפ עקידנזיורב ַא
 עסיורג ַא יװ זדנוא ףיוא ןעמוקעגנָא ,עצַארּפ-רעשיפ רערעווש רעד ךָאנ
 ײרעלּפַאלּפ רעשרעבייוו ןופ ,דנַאל ןופ טײקטרעדנוזעגּפָא יד ןוא .גנונױלַאב
 "וצ ,ךייט ןטימ ןפיוא ,הדועס רעקיטכַאנ ַאזַא טָאה למוט ןשרעדניק ןוא
 -עצ ַא ןופ טייקכעלרעייפ ַא .סָאד יו רעמ .,ןיינ .ץנַאלג ןשיטעָאּפ ַא ןבעגעג
 ַאזַא ...ליײטנָא ןעמענ רענעמ ענעסקַאװרעד רָאנ רעכלעוו ןיא ,עינַאמער
 רעד ףיוא רעשיפ עטלַארוא יד טעװַארּפעג יאדװַא ןיוש ןבָאה טייצלָאמ
 ןביוהרעד זיא גנַאפ-שיפ ןעוו ,ןטייצ ענעי ןופ ,רשפא ,טמַאטש סע .ערַאול
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 רעד ןופ רעקלעפ-םי יד ייב ,ןו ג ד יװ ,לָאבמיס ןכעלטעג ַא וצ ןרָאװעג

 ןשילַאטנעירָא ןַא ןופ ּפָאק ןטניורקעג ַא טימ ,טָאג רעקידרעב ַא :לביב)

 ךיא ...שיפ ַא ןופ ןעלגילפ-םיווש ןוא קע ןוא ףוג ַא טימ ןוא ,רעשרעה
 ןבָאה ,ןיז יד יװ ױזַא עטַאט רעד ,סנַאשעד יד זַא ,טקרעמַאב וליּפַא בָאה
 סיורג תמחמ יצ ,ענטסימוא .ןסע ןֹרַאפ ךיז ןעמלצוצרעביא ןסעגרַאפ

 ערעייז וצ טּפַאכעגוצ ךיז ייז ןבָאה שרעדנַא טינ ןוא ױזַא רָאנ ? רעגנוה |
 | ...שיפ רעקיטש עוװעזָאר

 ןדײשַאב ךיא בָאה ,קעװַא זיא האנה עשיטעָאּפ עטשרע ןיימ ןעוו
 ךיז טקוקעגמוא .לטיורב ןיימ ןופ ןרָאה ןטניוובעגוצ םעד ןכָארבעגּפָא
 ןעוועג טינ זיא םילכ עכלעזַא ןופ ןמיס ןייק .ןענופעג טינ ןוא לּפָאג ַא ךָאנ
 ןֶָא ןעמוקעגסיוא טוג רעייז ןענייז םינב יד טימ רעטָאפ רעד .שיט ןפיוא
 טָאה עמַאמ יד סָאװ ,ןעלּפָאג עקידרעגניפ-ףניפ יד טימ ךיז טצונַאב ; םעד
 ןטלגערּפעגכרוד ןייז ןופ ,ןסירעג טָאה רעדעוװטעי .טקנעשעג לָאמַא ייז

 ןעװעזָאר ,ןקיטפַאז ןייא ,טנעה עטעילָאזַאמרַאפ יד טימ ,קיטש ןעלכורק
 ַאזַא זַא ןגָאז טינ ןעק ןעמ ןוא ,ןײרַא קסיּפ ןטיור ןיא ןרעדנַא ןכָאנ ןסיב
 ...טרעקרַאפ .טיטעּפַא םעד טכַאמעג עילַאק רימ טָאה דליב

 עטרַאה ייוצ טיִמ ןטעברַא ןעמונעג ןוא טגילקעג ךיז ךיא בָאה
 רעייז ןסע ייז ןעוו ,ןעוט יועזעניכ עטַאקילעד יד יוװ ױזַא ,טיורב ךעלקיטש
 ןעירשעגנָא ךעלדניירפ רימ ףיוא טָאה ןַאשעד רעטלַא רעד רעבָא .זייר
 :סיורַא סעסנָאװ עטכידעג יד ןופ

 עטוג ַאזַא ןסע וצ דניז ַא ךָאד זיא'ס !דניירפ רעביל ...רעבָא --
 ,גייצעג ענעלַאטעמ יד ךָאנ רשפא ריא טקנעב רעדָא ...זייווכעלסיב ךַאז
 ריא ןוא ןעוט רימ יװ טוט ! טסעגרַאפ ..? םעט ןדעי ןברַאדרַאפ סָאװ
 | | ...ןעז טעװ

 םתס רָאנ טינ ןוא ...ןעורעד ןוא ןעוט ייז סָאװ ןָאטעג ךיא בָאה
 -עגנײרַא םיוק .ןגיוא יד ןיא ןעגנַאגעגפיוא רימ זיא טכיל ַא .ןעזרעד ױזַא
 טייקענדעשז ַא ןוא ,קיטש ןסייה ןעװעזָאר ןיא רעגניפ לטניב ןטימ ןכָארק
 דנַאש ַא ןוא הפרח ַא רימ זיא'ס .. ,ןלַאפַאב רימ ןענייז טסול-סע ןַא טימ

 סָאװ ,שינעטסולג עשילַאבינַאק עקיבלעז יד ןעוועג זיא סָאד .ןגָאזוצסיוא

 ןַאשעד ןטלַא םעד ןופ ןגיוא יד ןיא ןעזרעד ,קירוצ טונימ ַא טימ ,בָאה ךיא
 ךימ טָאה עכלעװ ןוא ,רעגניפ עטמירקעצ ערעייז ןיא ,םינב ענייז ןוא
 ףעוװעג סָאד ֹויא ןושארה םדא ןַא ןופ טייקטרעגנוהעגסיוא ןַא .טריקָאש
 -ָארבעגוצ-םיוק ןייז ףיוא ףיױרַא ךיז טפרַאװ סָאװ ,שטנעמ-דלַאװ ַא ןופ
 ןצנַאג ַא טגָאיעג ,שינעדליוו רעד ןיא ,ךיז טָאה רע ןכלעוו ךָאנ ,ביור םענעט
 : | ...גָאט

4 

 טימ ןגיוא יד ןביוהעגפיוא ךיא בָאה גנוקיטעז רעטשרע רעד ךָאנ
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 ןבָאה ןדַארעמַאק שיט עניימ זַא ,ןעזרעד ןוא ,טדערעג ליטס ןכיוה ַא
 טָאה ייז ןופ רעדעי .ןפרָאװעגקעװַא ךיוא סעינָאמערעצ-רעגניפ יד וליפַא
 טימ ,טליקעגּפָא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,יעליפ קיטש ןייז ןטלַאהעג
 ןקיטנופ-ייווצ ןעװעזָאר ַא -- עּפַאל רעטעװערָאהעגסיױא רעצנַאג רעד
 ןטימ ןוא ,טמַאטש סע ןענַאװ ןופ ,םי טימ ּפָא ךָאנ ךיז טיג סָאװ ,קיטש
 ןלופ ןטימ ןסעגעג ןוא ױזַא ןטלַאהעג .גיור ןופ חיר ןטּפעװעגסיױא טינ
 -סייוו עלעקיטש ןיילק ַא טימ ,םינּפַא ןגעוו-אצוי ןופ ,קידנסײברַאפ ,ליומ

 ,ןרעוו טגָאזעג זומ תמא רעד ןוא .ןָאטעגכָאנ ךיא בָאה סָאד ךיוא ., . .טיורב
 סָאד ןוא ךוטנַאה גערב ַא טימ ,ןסע ַאזַא ךָאנ ,טנעה יד ןשיװּפָא סָאד זַא

 רענעביוהעג ַא רָאג ןעוועג זיא ,ןייוו ןקימיוש זָאלג ןפיט ַא טימ ןעקנירטרַאפ
 טינ לָאמניײק סָאד ןלעװ ןוא טינ ןסייוו טייל עשיטָאטש יד סָאװ ,סונעג
 -רעשיפ ַאזַא ןיא ןלַאפוצנײרַא קילג סָאד ןבָאה ןלעוװ ייז ןדייס ,ןסיוו
 ןטייוו ַא טימ ,קנורט רעקידהיחמ רעד .ןלַאפעגנײרַא ןיב ךיא יו הדועס

 ַא ןופ םעט ןטנַאקיּפ ןטימ ןוא ךעלמילב-טעלָאיװ ןוא טַאקסומ ןופ היר
 -שיפ ןקיטפַאז ַאזַא רַאפ ןפַאשַאב יװ ןעוועג זיא ,רעינַאּפמַאש ןטכייל

 ךָאנ ןסירעגסױרַא ,זדנוא ןופ ןרעדעי ייב ,ךיז טָאה ץכערק רעסיז ַא .יעליפ
 רעדיוו ךיז טָאה טיטעּפַא רעטלמערדעגנייא רעד ןוא ;קנורט ןפיט ַאזַא

 ,טּפַאכעגפיוא
 קיניזפיט ,העש עבלַאה עטוג ַא ךָאנ ןסעגעג טרעפעבלַאז רימ ןבָאה

 רענייב-שיפ עוװעזָאר ענערָאװעג-טעקַאנ יד קידנגעלּפָא ;ךעלטנירג ןוא
 .ןעקנורטרַאפ ןוא טעװעקַאמסעג .קיטש םעיינ ַא רַאפ ךיז קידנעמענ ןוא
 -ץעגּפָא רעד ןוא ,טקידנעעג ,ףליה סטָאג טימ ,ךיז ןבָאה ןצכערק עסיז יד
 ןביוהעגנָא ןעמ טָאה .טרעקעגמוא זדנוא וצ ךיז טָאה ןושל רענעמונ
 טָאה ןעמ .ןעוועג ך י א ןיב ליצ-טּפיוה רעד .. .ןכַאל ןוא ךיז ןעלטרעוו

 ןסע טװאורּפעג ןוא לּפָאג ַא טכוזעג בָאה ךיא יװ ,טכַאמעג קזוח רימ ןופ
 .ךעלעקעלפ ענייז טימ רעזעניכ ַא יו ,טיורב ךעלקיטש עגנַאל ייווצ טימ
 טינש םעד טּפַאכעג ךיג ױזַא בָאה ךיא סָאװ ,ךימ ןעמ טָאה טביולעג ןוא
 רעבָא סָאד ךיא לע יצ .ערה-ןיע ןָא גנוי-רעשיפ רעתמא ןַא יו ןסע וצ
 ..!הישק ַא ךָאנ זיא סָאד ? ףוס לקזיב ךיילג-ןטייל טימ ןטלַאהסיױא

 ןייא טימ ןעקנואוועגוצ ןַאשעד רעטלַא רעד רימ טָאה --- ? ךָאנ --

 ,גיוא
 ןענַאטשעגּפָא טינ ךיא ןיב -- !ְךָאנ ןייז לָאז ---

 ןפלָאהעגוצ ךיוא טָאה ןייוו רעד ,סיורג ןעװעג ןענייז תוחוכ יד
 טלסיירט סָאװ טעברָאס רענעריורפעגנָא ןַא יוװ ,ןזיורב ןליק ןייז טימ טנידעג
 סָאװ ןָאטעג ךיא בָאה .טיטעּפַא םענעפָאלשעגניא םעד ףיוא עלייוו עלַא
 -יורג ַא עקַאט זיא'ס זַא ,ןעוועג הדומ ןצרַאה ןיא ןוא ; זיא תוחוכ עניימ ןיא
 ,רעסעמ ץיּפש ןפיוא טסע ןעמ סָאװ סקַאל םעד ןשיווצ דיישרעטנוא רעס
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 ,ָאד ךיז טלטיור סָאװ עפש רעד טָא ןשיווצ ןוא ,ןַארָאטסער רעזירַאּפ ַא ןיא
 רעבלעז רעד זיאיס .רעלעט םענעמייל ןיימ ףיוא ,עניבַאק רעגנע רעד ןיא
 רעדָא ,םיוב ןופ ןשרַאק ןוא לגנעטש ןופ ןטַאמָאט ןקילפ יו ,דיישרעטנוא
 ...ברֲאק םענעגעלרַאפ ןופ רעלדנעה:טכורפ םייב ייז ןפיוק

 תעשב ,ןרעטש ןעמונעג ָאי ,סָאמ רעטיוועג ַא ןיא ,טָאה ךימ סָאװ
 -יטעז יד טינ ןעוועג זיא ,גנַאפ ןכייר סנַאשעד ןופ ןסינעג עקידרעטייוו סָאד
 טימ ,ָאד ךיא ץיז ,סָאד טסייה ,טֶָא :גנומעשַאב ןופ ליפעג ַא רָאנ ,גנוק
 ױזַא ךימ ךיא זָאל ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ךייט ןטימ ןפיוא ,רעשיפ עדמערפ
 ןיימ -- יז ןוא ,רעדליוו ַא יװ ,לָאמ ןטירד ןוא ןטייווצ םוצ ןייגליואוו

 הנותח בָאה ךיא רעכלעוו טימ ,יורפ עגנוי ןיימ ,עטסביל ןיימ ,עטסטנעָאנ
 ענייא ,ףרָאד ןיא ,ןטרָאד טגיל --- קירוצ ןטַאנָאמ עכעלטע טשרע טַאהעג
 ,רימ ךָאנ סיוא:טייג ,טעב ןשרעיוּפ ןטיירב ןיא ךיז טקילײװגנַאל ,ןיילַא

 ...טפַאשקנעב סיורג ןופ טינ רשפא טּפָאלש

 רעפיט ַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא גנומעשַאב עקיזָאד יד זיא דלַאב ןוא
 ןעועג זיא סָאװ ליפעג ַא -- ןצרַאה ןיא שינעיצ ַא טימ טייקיאורמוא
 . . ןקַאמשעג ןופ עפש ַאזַא ךָאנ ,סונעג ןכייר ַאזַא ךָאנ ךעלריטַאנמוא טעמכ
 -עס רעקידנזיורב רעד ןפורעגסיױרַא טייקיטומרעווש ןיימ רשפא טָאה
 -ייווצ ןייז ןופ רערעדעי .ןעקנורטעג ָאד ןיוש ןבָאה רימ סָאװ ,ןייוו-רוימ
 רימ ףיוא טָאה רעדָא ? טניואוועג טינ ןיב ךיא ןכלעוו וצ ןוא שַאלּפ רעט
 ןעיירעפיטש ןָא ,ןכערּפשעג עכיירטסייג ןָא ,האנה עבָארג יד טקריװעג ױזַא
 ױזַא ..? סונעג ןכעלרעּפרעק ןדעי ױזַא ןעמעטַאב סָאװ ,רעטכעלעג ןוא

 רָאג לָאמַאטימ ןוא ,רימ ןיא טלבירגעג ןוא טרעבגעעג עלייוו ַא סָאד טָאה
 סע .תמא ןַא ףיוא טלעפ רימ סָאװ ןרָאװעג רָאלק רימ זיא ,טכירעגמוא
 ןפיוא ,סיוא ןטרָאד טייג ,יורפ ןיימ ,יז טינ זַא ,ןרָאװעג רָאלק רימ זיא
 רעייז דניצַא רָאג רשפא טפָאלש יז .ריא ךָאנ ךיא רָאנ ,רימ ךָאנ ,דנַאל
 ןוא ןקעוופיוא יז זומ ךיא רָאנ .רימ ןופ טינ וליפַא טכַארט ןוא קַאמשעג
 זיא סע .ביל קרַאטש יז בָאה ךיא זַא ,ביל יז בָאה ךיא זַא ,ריא ןרעווש
 ,העובש ַאזַא בילוצ יורפ ענעגייא ןַא וליפַא ןקעװ וצ ןייפ טינ רעייז
 ,דלַאב ןוא ,ןָאט סָאד זומ ךיא רָאנ ,ךיוא גָאטײב ןבעג ןעק ןעמ עכלעוו
 רָאנ טינ ןוא .ריא סָאד ןגָאז ןוא ןפיול ,ןטימ ןיא ןפרַאװ ןעמעלַא טימ ץלַא
 ,ןײלַא ןגָאז

 עסיורג יד זַא ןטכוד ןעמונעג רימ ךיז טָאה טנעמָאמ םעד ןיא
 ןופ ןבירטעג (*ןסקַאל עקיזיר יד טָאה סָאװ ,טפַארק עלעוסקעס
 ןרעסַאװ עסיז ןוא עליטש יד ןיא גיור רעייז ןפרַאװ וצ ,ןַאעקָא ןשיטנַאלטַא
 ןסע תעשב ,רימ ןיא ןיײרַא זיא טּפַארק עקיבלעז יד זַא ,ערַאול רעד ןופ
 .השורי רשפא ןענייז סָאד זַא ;שיילפ ןקיטפַאז רעייז ןעגנילשרַאפ ןוא

 יי

 .סנָאמעס (*
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 יד יװ ןעװעג זיא שטנעמ רעד ןעוו ,ןטייצ עשירָאטסיה-רַאפ ןופ ןליפעג

 .ןסוגסיוא-םי ןיא שיפ סעדַאטס יד יװ ,סעּפעטסיזָארג יד ןיא ןסקָא-לפוב

 ױזַא ...טײצ ןייז ךיוא ןעוועג זיא ךיז-ןרָאּפ ןופ טיצ רעייז ןוא

 רעכעלטכעלשעג רעשירעטלע-רעטלע רעד .שרעדנַא טינ ןוא ,עקַאט סָאד זיא

 ןיימ ןכָאק יז ןיא טכַאמ ,ןרעדָא עניימ ןיא ּפָא דניצַא סָאד ךיז טפזר גנַארד

 ךרוד-טכערב ,גנואיצרעד ןיימ ןגעקַא ךיז טלעטש ,טולב טרעטיילעגסיוא

 ןיא ןוא ןצענ ןיא ,ּפָארַא-ּפָאק ,ךיז טפרַאװ ןוא תודימ עטוג ןופ ןעמיוצ

 "עג סָאד ןבָאה ןשיפ-סקַאל עסיורג ענעגנַאפעג יד-טָא יװ ױזַא ,תונכס

 ...ןָאט

 סָאװ ,עניבַאק רעקירעדינ רעד ןיא ןרָאװעג גנע רימ זיא טפול יד

 "רַאפ ןוא רעפעפ ןופ תוחיר טימ ןוא ,סנטָארבעג ןופ ערַאּפ טימ לופ זיא

 ןקידנערַאפ וצ רעכיג סָאװ לטימ ַא ןכוז ןעמונעג בָאה'כ .ןייוו םענעסָאג

 טינ טָאה סע .טסַאּפעג טינ רעבָא טָאה סע .טכַאנ רעבלַאה ךָאנ הדועס ַאזַא

 "עד יד סָאװ ,טפַאשדניײרפטסַאג רעכעלנייוועגרעסיוא רעד טימ טמיטשעג

 ..ףןזיוורעד רימ ןבָאה סנַאש

 טפַאשקנעב ןיימ ןעקנירטרַאפ וצ יװ ,ןבילבעג טינרָאג רעמ רימ זיא

 ןקידנזיורב םעדיטָא טימ ,שַאלפ ןיימ ןיא ןבילבעג ךָאנ זיא סָאװ ןייוו ןטימ

 יװ ןעקנירט ךיז טזָאל רעכלעוו ,רענטרעג"ןייוו רערוימעס יד ןופ טפַאז

 .יי רעייפ רעקיסילפ -- ןענייז ןגלָאפ ענייז ןוא רעסַאװ-רעצלעס

 -לעו ,רעד ךָאנ ןעקנעב ןיימ ןייו טימ ױזַא סיגרַאפ ךיא יװ ןוא

 עקיטפערק יד זַא ,ךיא קרעמַאב ,ףרָאד ןיא ןזָאלעגרעביא בָאה ךיא עכ

 זַא ןוא ,ןרָאװעג רעכַאװש ךיוא סעּפע ןענייז סנַאשעד עגנוי יד ןופ טנעה

 יז ןענייז ,עה-עה ...ךעלרעייפ עקיאורמוא ןעשזדנָאלב ןגיוא ערעייז ןיא

 !סיױא סָאד טזײװ ױזַא ? ךיא יװ ױזַא ןרָאװעג קנַארק

 ,לָאמַאטימ עזרעד ןוא ,קנידט ןוא ןצרַאה ןיא ױזַא רימ ךיא טסיירט

 טמענ ןטייווצ ןטימ ןוא ,גיוא ןייא טשטעווקרַאפ ןַאשעד רעטָאפ רעד יו

 עכעלטע טימ ,טשרע טָאה רעכלעוו ,לָאּפ --- םענייז קיניזימ םעד ךרוד רע

 טיג ןוא ןָא םיא רע טקיק .ךיא יװ ױזַא טַאהעג-הנותח ,קירוצ םישדח

 : גערפ ַא קיטייד-ליפ

 | ?עביל רעד טימ סעּפע סָאד טלַאה יװ ,גנוי ןיימ ,ונ ---

 סעּפע ןוא םענייז ּפָאק ןצרַאװש םעד טרעקעגּפָא ךעלזייב טָאה לָאּפ

 .ןבעגעג עשטרוב ַא

 :רימ וצ ןבעגעגידנעװ ַא ץל רעטלַא רעד ךיז טָאה טלָאמעד

 סעז ריא !עיצרָאּפ ַא ךָאנ ןסע ,עיסָאמ ,ריא טעװ רשפא --

 | ... רעמ טינ גיוט לָאּפ ! ךָאד

 : ןטעבּפָא ןעמונעג ךיז בָאה ךיא

 ..!קנַאד ַא לָאמַאכָאנ ןוא ! קנַאד ןסיורג ַא ןוא קנַאד ַא --
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 ענייז ןיא טכַאלעגנײרַא ןַאשעד טָאה ..!קיציה ױזַא טינ --

 רָאג ןופ יוו ,טײקרַאבקנַאד סיורג ןופ טינ זיא'ס ,ךָאד עז ךיא --- סעסנָאװ

 !ַאה-ַאה . ..ךַאז רעדנַא ןַא
 ; קיניזימ ןייז וצ ןעּפעשט ןעמונעג ךיז רע טָאה לָאמַא-רעדיוו ןוא
 ןָאט-גערפ ַא ןגרָאמ סָאד לע ךיא ? טינ יצ ,לָאּפ ,וטסגיוט זיא --

 ...ןגָאז ןיוש רימ טעװ יז .,לבייוו גנוי ןייד ייב

 ,טלעטשעגפיוא רעטלַא רעד ךיז טָאה ,ױזַא ןסעװָאטַאק ןטימניא ןוא
 : עדער עקיגָאװ ןוא עצרוק רעייז ַא ןטלַאהעג ןוא ןעמערב יד טערומכעגנָא

 םייהַא !רעגָאז:קנַאד ןוא רעשטרוב הרבח ,גונעג ןייז לָאז זיא --
 ,שרַאמ !ןביילב טינ ָאד לָאז רכז רעיא !סעשטַאגנוי ,רעבייוו יד וצ
 ךיז רע טָאה -- !לעסרַאמ ,וד ןוא ...סֹופ ןטכער ןטימ ןוא !שרַאמ

 א ןופ לעטשנָא ןייק טינ ךַאמ -- ןוז ןרעטלע ןייז וצ ןבעגעג-דנעוו ַא

 טיג סעגרַאפ ןוא ...ךיד ןעק ךיא .וטסיב רעגָא ןַא ! ןָאה ןטרירטסַאק
 .עמַאמ יד ןסירג טינ סעגרַאפ ןוא לבייוו קיד ןייד רימ רַאפ ןָאט-שוק ַא
 ,.ייברַאפ זיא טייצ ןיימ .ענייד

 ,שיט ןופ ןעמַארּפָא ןעמונעג ,ןטעב ןזָאלעג טינ ךיז ןבָאה םינב יד
 ןוא בייו רַאפ -- ריּפַאּפ לױא ןיא שיפ סעיצרָאּפ עסיורג ןעלקיוונייא

 -עג ,תויהש טכַאמעג ,טמעשעג לסיב ַא ךָאנ ךיז בָאה ןיילַא ךיא .רעדניק
 -ייא ןזָאל טינ ָאד םיא ליוו ךיא ...טינ טלייא'ס זַא ,ןטלַא םוצ טלמרומ

 .ןייב ?ןפילטנַא ןוא טייצלָאמ ןלופטכַארּפ ַאזַא ןסעּפָא ..ןילַא םענ
 ,ןייַנ

 .טייקכעלפעה ןיימ ןופ ןרָאװעג לעּפתנ טינ רָאה ַא זיא ןַאשעד רעבָא

 -רַאפ ןוא טנַאה רעקידלצרָאװ ןייז טימ ןָאטעג ךַאמ ַא רימ ףיוא טָאה רע
 ,עקלויל יד טרעכיור

 טרעטנומעג ךימ רע טָאה --- ? ךיז ןעמעש וצ סָאװ ָאד זיא סָאװ ---
 .טינ ךיז טרעפטנערַאפ !טייג ,טייג ---

 :טצעזעגוצ רעדיוװ ךיז ןוא ןבעגעג ץכערק ַא טָאה רע
 ,גנַאפ ןטשרע םעד תעשב ,סעשזרַאב יד ףיוא רימ ןגעלפ לָאמַא --

 ָאד ןגעלפ רעשיפ סעינַאּפמָאק עצנַאג ןוא רעבייוו ערעזדנוא ןעמענטימ
 ןעקנירט ןוא ןסע טימ ..!ןָאטעג ךיז טָאה'ס ןוא ןטיײצלָאמ ןעװַארּפ
 רעשירעריפרַאפ ַאזַא ןיוש טגיל סע .טנגונַאב טינ ךיז ןעמ טָאה ןיילַא
 טרעוװ ןירעלּפוק ַא .וצ זדנוא טקיש ערַאול יד סָאװ סקַאל ןטשרע ןיא חוכ

 -נַאקס ןעמוקעגרָאפ ָאד ןענייז ..! טכַאנ ַאזַא ןיא ,הפשכמ עטלַא יד ,יז
 -רעסעמ וצ ןעמוקעג זיא'ס ...עניימ -- ענייד ,ענייד -- עניימ .ןלַאד
 זיא'ס .םייהרעדניא רעבייוו יד ןביילב ןָא-טלָאמעד ןופ .ךיוא ןגעלשעג

 -רעטנוזעג טייג ,דניצַא טייג זיא ...רעקידנעטשנָא זיא'ס ,רעקיאור
 ..!טייה
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 עשזרַאב רעד ןופ ךיז רימ ןבָאה ענרעטמַאל רעד ןופ ןייש םייב

 טָאה ,ןוז רערעטלע רעד ,לעסרַאמ .ןייֹרַא לפיש םעניילק ןיא ןזָאלעגּפָארַא
 ץיּפש ןפיוא --- ךיא ןוא ,סעלסעוו יד ייב --- לָאּפ ,רעדור םייב טצעזעג ךיז

 ,לפיש

 ,ןעירשעגכָאנ ןַאשעד רעטלַא רעד זדנוא טָאה --- ,.! סנַאש ןָאב ---
 עטלַא ןַא יו טשטיינקעצ זיא סָאװ ,םינּפ ןייז .סָאד טסייה --- *!קילג טימ;
 --- עקלויל ןייז ןופ לרעייפ טיור סָאד רָאנ ,ןעזעג טינ רעמ רימ ןבָאה ,ץענ

 זדנוא וצ סָאד טָאה ןטפַאשנדיײל עטנערבעגסיוא ןופ ליוק עטצעל ַא יו .ָאי
 ,טילגעגּפָארַא

 יו ,ךיז טָאה ערַאול רעד ןופ םָארטש רעד .ןרָאפעגּפָא ןענייז רימ
 דלַאב ןוא .עשזרַאב ןוא לפיש ןשיוצ טצנַאלגעצ ,סַאלטַא רעצרַאװש ַא

 רעד ןופ רענעט עקידנרעּפמילק יד ךיז רעטניה טרעהרעד רימ ןבָאה
 -גיא ןשיקנערפ-טלַא ןייז ףיוא טליּפשעג סָאד טָאה רעטלַא רעד .עלעיוו

 ןיירַא רעסַאװ ןיא ןלַאפעג רענעט יד ןענייז עשזרַאב רעד ןופ .טנעמורטס
 ןופ לדנוגינ ךעליירפ רעבָא ,קינָאטניײא סָאד .,סנּפָארט עקידנעגנילק יו

 ןקידלצנעט ןייז ןריולרַאפ דניצַא טָאה ענילָאדנַאמ רעשינַאכעמ רעד

 -נצנַאלגיץרַאװש ןיא טעּפַאקעג ייז ןבָאה ,ןרערט יוװ ,קיטומרעווש .םעטיר
 -רַאפ ןייז ןַאשעד רעטלַא רעד ױזַא טינ סָאד טנייװַאב יצ .רעסַאװ ןקיד

 ..!םיא ףױא תונמחר רעסיורג ַא ,תונמחר ַא ..? טנגוי ענעגיולפ
 ןכלעוו ןיא ,ליפעגרָאפ ַא טַאהעג טָאה יורפ ןיימ יצ טינ סייוו ךיא

 ןוא ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש ,םיהַא ןרעקמוא ךיז לעװ ךיא דנַאטשוצ
 עגנוי .יד רעדָא :ןעמענמורַא יז לעװ ךיא טעּפמיא ןסייה ַא רַאפ סָאװ טימ
 -עגוצ יז ןבָאה ,ןַאשעד רעדירב יד ןופ ךעלבייוו יד טסייה'ס ,סעקרעשיפ
 -עגסיוא טינ רימ זיא יז ןקעוואוצפיוא .ץרוק ....לַאפרעביא ַאזַא וצ טיירג
 -עגמוא ןַא ,עקידנעילג ַא ,עקידרעטיצ ַא ןענופעג יז בָאה ךיא .ןעמוק
 -עגפיוא יז זיא ,ןטערטעגוצ ריא וצ ןיב ךיא רעדייא ךָאנ ןוא ,עקידלוד
 ,זדלַאה ןפיוא ןלַאפעגפױרַא רימ זיא ,ןגעקטנַא רימ רעגעלעג ןופ ןעגנורּפש

 : ,ןזָאלעגּפָא טינ ,רימ ןיא ךיז טּפעלקעגנייא
 טװאורּפעג יז ךיא בָאה -- ...טקישעג ריד טָאה רעטלַא רעד --

 -- ןַאמ םעד טרעהעג וויטַאיציניא יד זַא ,ריא ןענָאמרעד ידכ ,ןטלַאהּפָא
 ...טקישעג ןַאשעד רעטלַא רעד ריד טָאה גנַאפ ןופ קיטש עטסעב סָאד

 "נַא ןופ טלָאװעג טינ וליפַא ןרעה ןוא טמירקרַאפ ךיז טָאה יז רעבָא
 ,טלָאמעד טשרע .טלָאװעג יז טָאה ןיילַא ךימ רָאנ ןוא ,ךימ .תונתמ ערעד

 קירעגיינ יז זיא ,ךיזוצ ןעמוקעג ןוא טקיאורַאב עדייב ךיז ןבָאה רימ ןעוו
 ןבָאה רעשיפ רעטלַא רעד ןוא ערַאול יד סָאװ ,הנתמ רעד ףיוא ןרָאװעג

 טגיילעצ ןָאמעס קיטש ןעוועזָאר םעד בָאה ךיא .רימ ךרוד טקישעג ריא
 "שגפיוא רוימעס ןקידנזיורב טימ שַאלּפ עטקישעגוצ יד ,רעלעט ַא ףיוא
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 -נכַאל ַא ,טעב ןיא קידנציז ,טּפַאכעגוצ םעד וצ ךיז טָאה יז ןוא ,טעקּפָארּפ
 ןופ סונעג ןכעלנייוועגרעסיוא םעד טביולעג טָאה יז .עטבילרַאפ ַא ,עקיד
 טייקשירפ יד ,םעט ןטכוזעגסיוא םעד --- סרעדנוזַאב ,טײצלָאמי-טכַאנ ַאזַא
 -ןדירפוצ ריא ןיא ןפלָאהעג ריא בָאה ךיא .גנַאפ ַאזַא ןופ טײקיטפַאז ןוא
 יו ,ןעזוצוצ סנגינעגרַאפ עניימ ןופ ענייא ןעוועג לָאמעלַא זיא סע .טייק
 ןײרַא ףוג ןגנוי ריא ןיא טמענ יז יו ,טיטעּפַא טימ טסע עטבילעג ַא ױזַא
 ליפוצ לסיב ַא ךיא בָאה לַאפ ם עד ןיא ,תמא .דרע רעד ןופ תוכרב יד
 טָאה ףוס-לכ-ףוס םערָאװ .. .ריא ןפלָאהעג ליפוצ לסיב ַא ,טַאהעג-האנה
 / ;ןקָארשרעד לסיב ַא ךיז יז

 ערַאל רעד ןופ לויט רעד ? דוד ,טנייה ריד טימ זיא סָאװ --
 ? סָאװ רעדָא ,ןיירַא ריד ןיא זיא

 עטעקַאנ יד וצ ריא לַאפ ןוא ךיא גָאז -- .. .טינ ןיילַא סייוו ךיא --
 .ךיד ןעמענמורַא לָאמנייא ךָאנ ךימ זָאל --- ,סיפ

 ףיוא סנַאשעד יד וצ ןייג טינ טכַאניײב ריד ךיא זָאל רעמ ןוא .ןיינ --
 ,ךױא רימ רַאפ ןוא .ריד רַאפ ךעלרעפעג וצ זיא סע .עשזרַאב רעד

 ?ןרָאלרַאפ וטסָאה סָאװ ,עקנירעייט --
 --- ,ןייא רימ ןיא ךיז טעילוט ןוא ךיז יז טכַאלעצ -- .. .חוכ ןיימ --

 ,לרעכעב ַא טימ .לָאמ ןייא ףיוא ןייוו סַאפ עצנַאג ַא סיוא טינ טקנירט'מ
 , .,לרעכעב ַא טימ

 זיא גָאט עלַא טינ ...וטסדער עטסָאבעלַאב עקידװערָאּפש ַא יו --
 ,בוט"םוי

 -צצ !סַאפ עצנַאג יד ףױא ךערב ..!טוג זיא ,טוג זיא ,ונ --
 רָאנ ץעז !ַאהיַאה ,ןָא טינ-ץעז ,עז רָאנ .טסָאה וד סָאװ ץלַא עװעלכַאט
 ! ןָא טינ

 ןפיוא טנַאשעד עגנוי יד ןפָארטעגנָא ךיא בָאה גָאטימ רַאפ סנגרָאמוצ
 טכיזעג ןיא ןירג ױזַא טקנוּפ ןעזעגסיוא ןבָאה יז ,ערַאול רעד ןופ גערב
 ,ןילַא ךיא יו ,ךעלקילג ױזַא טקנוּפ ןוא

 ..1ןפָאלשעג טוג סעּפע ---

 ,עלעכיימש רעדנוזַאב ַא טימ

 ַאזַא טקנוּפ טימ ייז ךיא רעפטנע --- ! טניירפ עניימ ,ריא יו ױזַא ---
 ,,.ריא יװ ױזַא --- רעפעגמוא --- ,עלעכיימש

 טשירפעגּפָא ,ּפעק עטזױלבטנַא ערעזדנוא ןיא ןזָאלבעג טָאה טניוװ רעד
 טימ טליּפשעג טָאה ערַאול רעד ןופ לווייט רעד .(*שוד רעליק ַא יו
 ...סענירּפושט עטלטַאּפעצ ערעזדנוא

 -ָאס ןביוהעגפיוא ,גנולייצרעד ןייז ןסירעגרעביא ןירב דיוד טָאה ָאד
 :ןגיוא יד ןיא ריא טקוקעגניײרַא ןוא טנעה עדייב טימ ּפָאק סשנַאל

 ןוא טקוקעגרעביא ךיז ייז ןֿבָאה

 .רעוַאש (*
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 ? ריד טימ זיא סָאװ ..!עז ? רָאג טסנייוו וד ---

 ...אנקמ ןיב ךיא לייוו ,ןייוו ךיא ---

 ?רימ ?אנקמ סָאװרַאפ --

 ...יז לייוו .יורפ רענעזעוועג ןייד . , .ןייד יוװ ,ריד ױזַא טינ ---

 "רַאפ סָאד טָאה ןוא ,טכַאנ עסיורג ַאזַא ,קילג ַאזַא טַאהעג טָאה יז דָארג

 .ןסעגרַאפ ןצנַאגניא .ןטעג

 טסעװ -- .טסיירטעג יז רע טָאה -- ...ןבָאה ךיוא ךָאנ טסעוו ---

 ריד רַאפ .ץנַאג ךָאנ זיא הנתמ סנַאשעד ןופ לייט רעטסערג רעד !ןעז

 ױזַא ,ןסעגרַאפ טינ סָאד טסעװ וד ,רָאנ גָאז ? וד רעבָא ! שנַאלָאס ,ןײלַא

 ?יז יװ
 . .. טינ ךָאנ ךיא סייוו סָאד ---

 ,ךיז טכַאלעצ הביס םוש ַא ןָא ןוא

 ןעמונעגמורַא שנַאלָאס םיא טָאה

 לטיּפַאק רעטפניפ

 לאד ירנא

41 

 ןופ סױרַא ןירב דיוד זיא ,ךעלקילג רעייז טינ רעבָא ,טקיטעזעג

 ןפיוא ,"אליל, עפַאק ןיא ריא ףיוא ןטרַאװ וצ ידכ ,גנוניזאוו סשנַאלָאס

 ריא ןופ קָאלב ןייא יו רעטייוו טינ עקַאט ,גרובנעסקול םעניילק ןופ קע

 רָאג ַא ןיא ןריּפוס ןוא ןעמַאזוצ ןרָאפ טדערעגּפָא יז ןבָאה ןטרָאד ןופ .זיוה

 יערעּפָא רעסיורג רעד ןבעל ןַארָאטסער ןטוג

 עכלעזַא ךָאנ רעכעלקילג ןייז טפרַאדעג ,ךעלטנגייא ,טָאה ןירב דיוד

 ןלַאפעגּפָארַא ,למיה ןופ יװ ,םיא ךָאד זיא טכיל ַא ,ןהעש עטכַארברַאפ-סיז

 לכיימש ַא ןָא ,טריפעג גנַאל-םישדח טָאה רע ןכלעוו ,ןבעל ןעיורג ןייז ןיא

 זיא גָאטימרַאפ טנייה טשרע .טנַאה רעטרַאצ ַא ןופ טעלג ַא ןָא ,יורפ ַא ןופ

 ןוא ,ןעלזייא ענערָאלרַאפ ןכוז ןעגנַאגעג ,רוחב רעמערָא ןַא יו ,ךָאנ רע

 -לעדָאמ רענזירּפַאק ַא טימ ךיז ןטעברעביא ןפָאלעג ;הכולמ ַא ןענופעג

 ןיא טקינייארַאפ סָאװ ,עטבילעג ערַאברעדנואוז ַאזַא ןענופעג ןוא ,לדיימ

 ןסייה םעד ןוא ןיזיוצנַארּפ רענעגיוצרעדיטוג ַא ןופ טייקלדייא יד ךיז

 ,טיזיו רעטכירעגמוא ןַא ..ןעלזדניא-ןסַאנַאנַא ןופ חיר ןוא טַאמילק

 סשנַאלָאס ןיא ןעמוקעגנָא זיא ,רעטכירעגמוא ןַא סנטסקינייװ ם'יא רָאפ

 יװ ?ןגָאז סָאד רע לָאז יװ ...םיא ףיוא טקריוװעג ןוא ,טסענ םענייש
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 סָאד .ןייוו רעכעב םענעקנורטרעד:טינ ןייז ןיא ןלַאפעגנײרַא טלָאװ גילפ ַא
 ןעוועג דָארג זיא *רענעלַאפעגנײרַאא רעד סָאװ ,סָאד זיא עטסמענעגנָא
 טימ ,טקעּפסער טימ ךיז טיצַאב ,ןײלַא ןירב ,רע ןכלעוו וצ ,שטנעמ ַא
 -- ןגעווטסעדנופ ןּוא ,ןליפַא טײקרַאבקנַאד רעסיוועג ַא

 ןצנַאגניא טעמכ ןעוועג ןיוש ןענייז ,שנַאלָאס ןוא ןירב ,עדייב ייז ןעוו
 ןעמונעג ,סמערָא עטעקַאניךָאנ עריא טימ ,טָאה שנַאלָאס ןוא ,ןָאטעגנָא

 :ןָאטעג גערפ א קידװעליּפש יז רע טָאה ,טעב ריא ןכַאמ-טכערוצ

 טעזרעד ןוא ןײרַא גנולצולּפ טמוק ןעּפול ַאוסנַארפ ןייד ןעוו ןוא ---
  ?טגָאזעג רע טלָאװ סָאװ ,לקָאנָאמ םענעדלָאג ןייז ךרוד ,ָאד זדנוא

 -- .ןָאטעג טינ לכיימש ןייק שנַאלָאס טָאה --- . ..ליוו רע סָאװ --

 6 ? רעגייז רעד זיא ליפיוו
 : .רעטצניפ ױזַא ןיוש זיא סָאג רעד ףיוא !ָאהיֶא ,ןביז ---

 ךָאנ ךיז ןעק רע ...,טפעשעג ןייז ןעּפול טסילש סקעז רעגייז ַא --
 ,רעהַא ןּפַאכנײרַא דלַאב

 זיא ןירב רעבָא .ןָאט ןקיטליגכיילג ןבלעז ןטימ טגָאזעג סָאד טָאה יז 'ו
 : ןרָאװעג קיאורמוא ךיילג ןופרעד

 .. ןייגקעװַא לע ךיא ? טגָאזעג טינ רעירפ רימ וטסָאה סָאװרַאפ ---
 ןעיצסיוא רימ ףלעה -- .קיאור ץנַאג יז טכַאמ --- ! ָאד ביילב .ןיינ ---

 .עקעד יד

 ענעטפָאהעג רעבליז טימ ,עסיורג ייווצ יד .ןפלָאהעג ריא טָאה רע
 ןענייז ,קעדוצ םענעסַאלטַא ןופ טנורג ןעיולב-לקנוט ןפיוא ,ןענָאקַארד

 רעד יוװ ,קע ןיא ןטייווצ םעד רענייא ןסיבעגנייא עדייב : ןענישרעד רעדיוו
 טימ ןוא טפַאשביל רעדליו טימ .רעשילרעטסיוא רָאנ ,"גניליווצ ,, לזמ
 .ךיז ןסיבעגנייא טייקזייב

 יד טימ ביוה ַא ןירב טיג --- ,וטסָאה רעצישַאב ...טענדָאמ ַא --

 ךיוא ןוא עילעטַא ןיא רימ ייב ,רעטרעוו ענעגייא ענייז ןופ -- סעציײלּפ

 ...טינ רע זיא קיטכיזרעפייא זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ,סקעטָאלמ יד ייב
 ...טלַאק ױזַא ןצנַאגניא ,טלַאק ױזַא ןעיצַאב ךיז טעװ רֶע זַא רעכָא

 רָאנ םיא רַאפ ןיב ךיא .םערַאװ טינ ןוא טלַאק טינ ךיז טיצַאב רע --
 -טנגייא .ןבעל ןשירוחב-טלַא ןייז רַאפ טנורג רעשירעלָאמ ַא ,עיצַארָאקעד ַא

 טסעז וד יו ,טמַארעגנייא ןייש ,טערטרָאּפ ןיימ רָאנ ןבָאה רע ףרַאד ךעל
 יד זיא ,טרעדנואוַאב יֹזַא טסָאה וד סָאװ ,גנוניואוו עצנַאג ןיימ .ָאד
 סָאװ ,האיצמ רעדעי ףיוא יו ,רימ ףיוא ץלָאטש רעייז זיא רע . . .םַאר
 / ,ליּפשייב םוצ ,(* *סיּפ-עד-עשרַאמ, ןפיוא ,ואוו-ץעגרע ןענופעג טָאה רע

 גנוצעזרעּביא רעטקעריד ןיא .וירָאּפ רעטניה גרַאװטלַא ןופ קרַאמ ַא (*

 ."וולפ ןופ קרַאמ רעד  :סָאד טוידָאּב
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 -עגסיורַא ךיז טָאה ךָאנרעד .קנַארפ עכעלטע רַאפ ,ױזַא םתס טפיוקעגּפָא
 ...טרעוו ןכיוה ַא טָאה ןוא רעטסיימ ןטלַא ןַא ןופ טנווייל ַא זיא סָאד זַא ,ןזיוו

 ןיד ןיא טערטרָאּפ ןתמא ןיימ טלדנַאהעגנייא ךָאנ טָאה רע זַא ,דניצַא

 ...רעכעלקילג ךס ַא ,רעכעלקילג ךָאנ רע זיא ,*טכַאנ רענירג;

 :ןבעגעג ךַאל ַא שירעקנעדכָאנ טָאה ןירב
 טכױלַאב סָאד ןוא !שנַאלָאס ,גנוניימ עטנַאסערעטניא רעייז ַא --

 ! רוטַאנ עשיטעָאּפ ַא .טייז רעטכעלש רעד ןופ טינרָאג ,ןעּפול ןייד ,םיא
 -- םולח ַא .טייקכעלקריוו יד יו רעקיטכיוו םיא זיא עיצקַארטסבַא ןַא
 ןעוועג זיא רע סָאװרַאפ ,ןסױטשנָא ןָא ךיז ביוה ךיא . . .רָאװ יד יוו.רעמ
 ןיימ ןפיקוצּפָא טלייאעג ױזַא ךיז טָאה רע סָאװרַאפ ? קידלודעגמוא יױזַא
 ...טקידנערַאפ ןעװעג זיא סע רעדייא ךָאנ טעברַא

 -ַאנ ןיימ ןבָאה טעװ רע זַא ,רָאנ טניימ רע ..! םולח סָאװ ,ךַא --
 ...ןבָאה ןפרַאד טינ ןײלַא ךימ רע טעװ -- דליב ןייד ןיא טייקטעק

 --- וטסניימ ךיד טעוװ רע ---

 ןיא טינ טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד ןפרַאװ טינ ןעק ןעמ ? ןפרַאװקעװַא --
 זיא טערטרַָאּפ ַא .טַאז רע טָאה ןזירּפַאק עניימ זַא רָאנ ליפ ךיא ,טנעה יד
 . ..ףליה ןיימ טינ ןעוו .טינ ךיז טגירק . . .קידנעטשַאב ױזַא ,קיאור ױזַא

 ...רשפא טלָאמעד

 ?וטסגָאז ףליה ןייד --

 ."ליוו-עד-לעטָאה, ןבעל ,טפעשעג-טסנוק ןייז ןיא ...סניימ ---

 רעטלַא ןַא יו ,רעסעב לָאמעלַא סָאד טכַאמ ךיא יװ ןירעפיוקרַאפ ַאזַא
 ...סיוא טעז ןעּפול יוװ ,ףַארג ןטמערָארַאפ ַא ןופ לקַאנָאמ ַא טימ רוחב
 -פיוא ןַא ייב ,ינעװרַאּפ ַא ייב זיירּפ ןקיטכיר ַא ןעמענ ףרַאד ןעמ ןעוו
 ,סיורַא ךיילג ךימ ןעמ טפור ,ריבג םענעמוקעג

 ...ןיוש יײיטשרַאפ ךיא -- |

 ןידרַאפ ךיא ,סיוא ךימ טלַאה רע רָאנ טינ זַא ,וטסייוו רעטציא ---

 | (*..ןעמעיטנַאט עניימ םוקַאב ךיא ,ןײלַא
 ןיא לָאמעלַא טסציז וד סָאװרַאפ ךיא ייטשרַאפ רעטציא ...םה --

 ,סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא ,ָאד טינ ןוא ,ליוו-עד-לעטָאה ןבעל עפַאק םעניילק םעד

 / .יירעטנעענ ריד זיא ןטרָאד .גָאר ןרעטניה
 -נַאגרַאפ רעד ןופ רעטייו ןוא טפעשעג סנעּפול וצ רעטנעענ ---

 ... טייהנעג
 ? וטסניימ טײהנעגנַאגרַאפ סעמעוו ---
 טייז ןעמ ואוו ָאד טסקַאװ לַאד ירנַא ,ךיז טייטשרַאפ ,ע ניי מ --

 .רעטנעצָארּפ (*
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 ,?לָאּפוק, ןיא --- לָאמ ןטייווצ ַא ,?דנַאטָאר, עפַאק ןיא לָאמנייא .טינ םיא
 ..."ַאלילע עפַאק ןטלַא ןיא ,לקניוו:סָאג ןפיוא טייוו טינ ָאד וליפַא

 רענעטלַאהַאב טינ טימ ,קיצרַאהנּפָא ץנַאג טגָאזעגסױרַא סָאד טָאה יז
 זיא רע .ןרָאװעג ןלעפעג טינ סעּפע סָאד זיא ןענירב רעבָא .גנוטכַארַאפ
 "רעד רעירפ ךיז טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ טציירעג עלעסיב ַא ןעוועג ןיוש
 -רַאפ עדייב ָאד ןבָאה ייז סָאװ ,גָאטימכָאנ םענעביוהעג םעד ךָאנ ,טסואוו
 טפעשעג:טסנוק סנעּפול ןיא ןטסנידרַאפ סשנַאלָאס םיא ןבָאה ,טכַארב

 ,טסַאּפעגוצ טייקנייש ריא וצ טינ .רַאגלואוו וליפַא ,קידעכָאװ ןעזעגסיוא
 .ץנעגילעטניא ריא וצ טינ

 נָא רע טָאה -- ...ןפיול טינ ןעמ ףרַאד טיײהנעגנַאגרַאפ ַא ןופ --
 זיא טײהנעגנַאגרַאפ יד ןדייס -- טכַאדרַאפ טימ עטבילעג ןייז טקוקעג
 | ...קעװַא טינ טייוו ךָאנ

 -יוו ךס ַא רע טָאה ןבעגעג גערפ ַא .טכַארטעג רָאנ רע טָאה יױזַא
 ;רעכ

 ? טײהנעגנַאגרַאפ רָאנ זיא סָאד זַא ,שנַאלָאט עביל ,רעכיז וטסיב ---

 .טינ ןויוועגסיוא ,קיטנעק ,ריא טָאה עלעגַארפ ַאזַא ךיוא רעבָא
 םוצ ּפָאק םענייש ריא טרעקעגּפָא ךיילג טָאה יז םערָאװ ,טַאקילעד גונעג
 -רעטנוא ךיז טלָאװ יז יו סעּפע ,ךיז ןרעדוּפ ןעמונעג קיסיילפ ןוא לגיּפש
 ןפיוא קורדסיוא ןתמא ריא ,לעמ עניורב טימ ,ןטישרַאפ וצ ןעמונעג
 -מוא טָאה רע ןוא .קיסָארדרַאפ ןרָאװעג רעמ ךָאנ םיא זיא סָאד .טכיזעג
 ;ןבעגעגוצ טרעּפמולעג

 ןטשרע םעד ןגיוא עטנייוורַאפ ענייד ,ערעייט ,ךָאד קנעדעג ךיא --
 ןפיוא רעמיצ-ףָאלש ןופ ּפָארַא טסיב וד ןעוו ,עילעטַא ןיִא רימ ייב גָאט
 .. ,.טניואוועג קירוצ רָאי רַאּפ ַא טימ טָאה ר ע ואוו ,ןָאקלַאב

 טָאה ערדופ יד .םינּפ םעד ןבעגעג רעק ַא קיטסַאה םיא וצ טָאה יז
 : ףרַאש ןעוועג זיא קורדסיוא רעד .ןפלָאהעג טינ

 ...ךיוא ךָאד ןעמ טנייוו ןטנעָאנ ַא ןופ רבק א ףיוא --
 ,עריא טייקידתמא יד .ןײרַא ןצרַאה ןיא ןפָארטעג םיא טָאה סָאד

 ןעמונעגמורַא ןוא סיפ יד וצ ןלַאפעג ריא זיא רע .. .ץלָאטש רעלעדייא ריא

 ,דנַאנַאכָאנ לָאמ עצרוק ייווצ ,ןבעגעג-גנולק ַא ןעמ טָאה ָאד רָאנ .ינק עריא

 ,סיוא טזייו ןכייצ רעטמיטשַאב ַא

 ןיא ייג --- .ךיז ןופ ןסױטשעגּפָא שנַאלָאס םיא טָאה -- ... .ןעּפול ---

 ! רעקנירעייט ,ןָאלַאס

 שנַאלָאס ןוא .טגלָאפעג טָאה ןוא לגניי ַא יו ןרָאװעג טיור זיא ןירב

 .ךטערקסיד ןטימ ןוא דיילק םענעדייז ריא ןופ שיור ןטימ ,ןפָאלעגיײברַאפ זיא
 זיא ,לרָאדירָאק ןיא ,ריטיגנַאגנייא רעד וצ .םויפרַאּפ-טנװַא ריא ןופ חיר
 ,ןפָאלעגקעװַא יז
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 רעפיט רעד ןיא טצעזעגניירַא ןירב ךיז טָאה ןָאלַאס םעניילק ןיא

 ַא ןופ ענימ ַא םינּפ ןפיוא ןעיצוצנָא טימַאב ךיז ןוא עּפַאנַאק-עימַאקער

 רָאנ ...טּפַאלקעג ןגעווטסעדנופ םיא טָאה ץרַאה סָאד ,טסַאג ןקילעפוצ

 עזָאּפ ענעדיײשַאב ַאזַא ןוא לעטשנָא ַאזַא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה דלַאב

 ןכעליירפ ַא טימ ןעמוקעגנײרַא זיא ןעּפול ַאוסנַארפ .קירעביא ץנַאג זיא

 ךיז טיירפ סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ גנוטלַאה רעיירפ ַא טימ ןוא ?טנווָא-ןטוג;

 טשיװעגסיוא .טכוזעג טָאה רע ןכלעוו ,ןטנַאקַאב ןטוג ַא ָאד ןפערט וצ

 טָאה ,גיוא ןיא טצעזעגנייַא ןוא לכיט ןסייוו-יינש ַא טימ לקָאנָאמ םעד

 : ןבעגעג גערפ ַא ןוא ,עלעכיימש ַא טימ רעלָאמ םעד טקוקעגנָא ןעּפול

 / ..1?טרינרעװ זיאיס ,רטעמ רעש ,ונ ---

 עגר ןייא ךָאנ טגערפעגרעביא ןירב טָאה -- ?טנווייל ןיימ ---

 ,טמַארעגנייא ןוא טרינרעוו .ָאי -- ,ןטכַארט

 טרעטש ןעװ ...ןעמענּפָא ןקיש ךיא לעװ !קנַאד ַא ,קנַאד ַא --

 ? טינ ךייא ןעמ

 ..יטליו ריא ביוא ,ןגרָאמ .ירפרעדניא --

 :טשימעגניירַא ךיז טָאה שנַאלָאס רעבָא

 ? שינעלייא יד זיא סָאװ ---

 :ןבעגעגוצ יז טָאה ןענירב קידנקוקנָא גנערטש ןוא

 ןעגנערברַאפ טנייה ךָאד ןעייג רימ ..! טינ רָאנ ךיז טדניברַאפ ---

 ..ןייטשפיוא טעּפש טעװ ריא ןוא טעּפש ןעמוק ןרימ .טָאטש ןיא

 -רָאװ עכעלדניירפ ַא יו טינ ,טרעהעגנָא סָאד ךיז טָאה לעּפַאב ַא יו

 סָאװ ןָא ךיז טסיוטש ןעּפול יצ ,וליפַא טרַאעג טינ םינּפַא טָאה ריא ,גנונ

 .טינ יצ ,טײדַאב לעפַאב ַאזַא

 ןייק טָאה ןעּפול רעבָא .טלטיוררַאפ לָאמַארעדיװ ךיז טָאה ןירב

 טָאה רע .ןבעגעג טינ קוצ ןייק לקניוו-ליומ ַא טימ ,ןגיוצרַאפ טינ ענימ םוש

 ןוא ,טרעװנָאק ןטכַאמרַאפ ַא ןעמונעגסױרַא שַאט-םעזוב ןייז ןופ רָאנ

 עכלעזַא ןענייז ןזיוצנַארפ עכלעוו ףיוא ,טײקנדײשַאב רעכעלדניירפ ַא טימ

 ןייז ןיא ןענירב טגנַאלרעד סָאד רע טָאה ,בוח ַא ןלָאצ ייז תעשב ,רעטסיימ

 / :ןײרַא טנַאה רערעכיז-טינ

 ךיא ,ןפָארטעג ָאד ךייא בָאה ךיא סָאװ ,טוג . .! עקירעביא סָאד ---

 ,טיירגעגנָא טַאהעג ןיוש בָאה

 ןעמענוצנָא טביולרעד רעטומ ןייז יצ ,ןסיוו ליוו סָאװ לגניי ַא יו

 דָאס ןכוז ןעמונעג ןירב טָאה ױזַא ,םיא טיג רעדמערפ ַא סָאװ ,הנתמ ַא

 םענייש ןטימ ןבעגעג לקָאש ַא ץרוק רָאנ םיא טָאה ענעי .ןגיוא סשנַאל

 .ּפָאק
| 

 ךיא ...רעבָא -- ,ןעלמַאטש ןעמונעג ןירב טָאה -- ..,טוג זיא --

 .ייױןעזעג טינ ךָאד ריא טָאה טעברַא עטקידנערַאפ ןיימ .., ןגָאז ליוו
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 סנעּפול זיא --- ...טגָאזעג ןיוש רימ טָאה שנַאלָאס רעזדנוא --
 ,ןטייווצ םוצ טכיזעג ןייא ןופ ןפָאלעגרעביא לָקָאנָאמ רעקידנצנַאלג

 םירק ַא םיוק-םיוק שנַאלָאס ךיז טָאה ? "רעזדנוא , סָאװרַאפ -- |
 ,ןײלַא ךיז טרעהעג שנַאלָאס -- .ןבעגעג

 רעדיוו םִיא יז טָאה ןענירב ףיוא ןגיוא ענירג יד קידנלעטשנָא ןוא
 | ; ןלױפַאב

 ..!עפַאק ןיא רימ ףיוא טסטרַאװ וד . ..ריא .טכַאמעגּפָא זיא ---
 וד ...ןעּפול טניירפ "רעזדנוא, טימ ןכערּפשַאב וצ סָאװ ךָאנ ןבָאה רימ
 -- עפַאק ןיא ,ןגָאז רימָאל ,טסטרַאװ

 ,טייוו טינ ָאד --- ,ןפלָאהעגוצ ןעּפול ריא טָאה -- ... "אליל, ---
 רעקיזָאד רעד .טערומכעגנָא שנַאלָאס ךיז טָאה -- ..? ַאליל --

 ןַא ןטרָאד זיא רעכלעוו ,םעד טנָאמרעד ,סיוא טזייװ ,ריא טָאה ןעמָאנ
 ,ןדיימוצסיוא ךיז טימַאב יז ןעמעוו ןוא ,רעייגנייא

 ,ּפָאק םענייש ןטימ ןבעגעג לקָאש ַא ןסָאלשטנַא יז טָאה דלַאב רָאנ
 :ןבעגעגסױרַא שינעביולרעד ַא יו

 ...גָאר ןפיוא ָאד !?ַאלילא ןיא רימ ףיוא טסטרַאװ וד .טוג זיא --
 ,ּפָא ךיד םענ ןוא ךיא םוק ,סנטסטעּפש ,םורַא העש ַא ןיא

 -רַאפ ,ןעּפול ַאוסנַארפ טימ טנגעזעג ךעלטניירפ רעייז ךיז טָאה רע
 ,ןגרָאמ ,ליוו רע ןעוו דליב סָאד ןעמענּפָא ןקיש ןעק רע זַא ,םיא טרעכיז
 ןיא ,טפול רעשירפ רעד ףיוא סױרַא זיא רע ןעוו רעבָא . . .ןגרָאמרעביא
 ,ליפעג ןערקירּפ ַא טַאהעג ץלַא ךָאנ רע טָאה ,עעלַא רעגרובנעסקול רעד
 םענעקנורטרעד-טינ ןייז ןיא ןלַאפעגניײרַא ןעוועג טלָאװ גילפ עטיוט ַא יו
 ךעלטנגייא סָאװ בילוצ : ןעלבירג ןעמונעג רעדיוו ךיז טָאה רע .רעכעב
 טימ טָאה תודוס ַא רַאפ סָאװ ןוא ?טציא דָארג ןעמוקעגנָא ןעּפול זיא
 ..? ןײרַא עפַאק ןיא ?ןקישּפָא; ןזומ ,ןענירב ,םיא לָאז יז ,שנַאלָאס םיא

 ןיא ךיז ןייגוצכרוד ןסָאלשַאב ןוא ןבילבעג ןייטש עלייוו ַא זיא רע
 טעװ ליפעג עטוג-טינ סָאד זיב ,גנַאל ױזַא ןריצַאּפש ; עעלַא רעטלַאק רעד
 : ,ןפעװסיױוא ךיז

 ןגָארט וצ טרעהעגפיוא טינ ךָאנ טָאה סָאװ ,עלעיינש עטשרע סָאד
 ,ךוּפ ןטלַאק טימ יװ ,םיא טָאה ,ירפרעדניא טנייה ןופ טפול רעד ןיא ךיז
 ךיז טָאה סורדַאפ רעד רעבָא .םעטָא םעד טליקעג ,טכיזעג סָאד טעלגעג
 | | --- ןליקּפָא ןזָאלעג טינ

 יז טָאה שנַאלָאס דלַאביװ !ןייז סָאד ןזומ ןטפעשעג עקיטכיוו --
 -עג ענעי קילעפוצ ,טינ סָאד ןענייז . . .ןגרָאמ זיב ןגיײלּפָא טנעקעג טינ
 סָאװ ךעלטשער ?ןיבמ רעלעיצעּפס ַא ןייז זומ ןעּפול עכלעוו ףיוא ,ןטפעש
 ייב רעטלע עירפ-וצ יד ןעמערַאװ ? ןרעדנַא ןַא ןופ ןבילבעגרעביא ןענייז
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 עכלעוו ,יורפ ַא ןעמענמורַא ? ןדנוצעגנָא ןבָאה ערעדנַא סָאװ ,רעייפ ַא

 ? ןעמונעגמורַא טשרעקָא ןבָאה סמערָא עדמערפ

 -נופ םיא טָאה עעלַא רעגנַאל רעד ןיא ןריצַאּפש עקיטסַאה סָאד

 ךיז רע טָאה ,זיא רעגייטש ןייז יו ,ןוא ,טקיאורַאב לסיב ַא ןגעווטסעד
 : ןרסומ ןעמונעג ןיילַא

 רָאנ ןַארַאפ זיא ךָאװ ןופ געט ןביז יד ןיא זַא טינ ןעד וטסייוו --
 םולב ןייק זַא ?ךיק ןיא ןרעוו טיירגעגוצ זומ סונעג רעדעי זַא ?תבש ןייא
 ןייא ףיוא ןוא ךיז רַאפ ץלַא טסליוו ?שינעליופ-דרע ןָא טילבעג טינ טלָאװ
 דנובַאגַאװ םוצ טדער רענייגיצ רעטלַא רעד יװ טסקנעדעג ..!לָאמ
 :עמעָאּפ סניקשוּפ ןיא ָאקעלַא

 !ןייג טינ געוו רעזדנוא טימ רעמ טסנעק;
 ",..ןײלַא ךיז רַאפ רָאנ טייהיירפ טסליוו

 ,קירוצ ףיוא ךיז טעוװערעקרַאפ ןוא טמעטָאעגּפָא רעטכייל טָאה ןירב
 ;?ַאליל; עפַאק םוצ ןוא ןַאטנָאפ םוצ

 ,ןירענייגיצ רעכעלרעדנואוו רעד טָא ןופ ?וד ,ייז ןופ וטסליוו סָאװ ---
 -רעד-טוג םעדיטָא ןופ ןוא ,טכַאמעג ךעלקילג ױזַא טנייה ךיד טָאה סָאװ
 םיקסע ענייד ןיא ךיז ןבָאה ייז ..? לקָאנָאמ ןטימ רעקנעדיירפ םענעגיוצ
 ..! ערעייז ןיא טינ ךיז שימ וד ןוא טשימעג טינ

 .גנוניואוו סשנַאלָאס ייברַאֿפ טזײרּפשעג רעדיו רע טָאה דניצַא

 לדנָאלַאס ריא ןופ רעטצנעפ ייווצ יד זַא ,ןעזרעד רע טָאה -- טקוקעגפיורַא
 סָאד טָאה רע ןעוו ,רעירפ יו ױזַא ןעגנַאהרָאפ יד ךרוד ךַאװש ךיז ןטכייל
 ןענייז רעמיצ-ףָאלש ןוא רַאודוב ריא ןופ רעטצנעפ יד .ןזָאלרַאפ זיוה

 רעד וצ יורטוצ ןייז טרעקעגמוא םיא טָאה גנוקעדטנַא ַאזַא ...לקנוט
 :ריא וצ טײקרַאבקנַאד ןייז ,רעטבילעג רעקיטיוה-לקנוט

 ןײלַא עביל ןייד ןופ .ןעזעג טינ ךָאד ךיז ייז ןבָאה גָאט ןצנַאג .ַא--
 ןיוש ןבָאה ייז .ָאי -- טפעשעג-טסנוק סנעּפול ןופ ,ןבעל טינ שנַאלָאס ןעק

 ! סיוועג .ןדייר וצ סָאװ ןופ

 טינ רעמ טציא טָאה רעסַאװ סָאד .ןַאטנָאפ םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע
 ,טכַאנ רעטלַאק רעד ןיא סָאד טרירפ רעמָאט ,טלעטשעגּפָא ,טצירּפשעג

 ערעפס רענעזדנַארב רעד רעטנוא .ןרוגיפ-עיורפ עטעקַאנ יד רָאנ
 -עשטשַאי ןוא דרעפ עטרענייטשרַאפ גנורּפש-יא יד ,תולזמ יד טימ
 ןרעטנוא טצנַאלגעג טכייפ ןבָאה ,ןיסַאב םענרענייטשלמרימ םעד ןיא ,סער
 .סענרעטמַאל עסיורג יד ןופ ןייש ןקידלּפענ

 ןטפיה עכעלרעבייו ערעייא ,טמערַאװעצ ןירב ךיז טָאה ,ַא --
 סעדרָאמ ערעייא !ןסַארטלעוו ריא ,ןעמענמורַא טלָאװעג ךיא טלָאװ
 ןטפַאשנדײל ענעפָאלעצ טנעז ריא !דרעפ ענעקָארשעצ ריא ,ןשוקסיוא
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 -רעקרַאפ קידנפולטנַא :ןעגנורּפשעגסױרַא עיזַאטנַאפ-רעלטסניק ַא ןופ
 רעלעקנוט רעד ףיוא ָאד ,ןעמעלַא זדנוא רַאפ ןבילבעג ןוא ןרָאװעג טרעּפ
 רימ טפלעה !ןײסַאב ןסייו ןיא רעטייו ױזַא טצנַאלג זיא .עעלַא
 ! ןייז ךעלקילג

| 
 -יירפ ןירב ךיז טָאה גנורעטסײגַאב רענעגייא ןייז ןופ טרעטנומעגפיוא

 םעניילקא ןופ גָאר ןפיוא ,זיוה-עּפַאק ןסיורג םוצ ןזָאלעגקעװַא רעכעל
 .טירט ענייז ןופ םעטיר םוצ קידנעגניזרעטנוא ,"גרובנעסקול

 --- ,לדיימ ןייז טימ ךיז טייגעצ רע ןעוו ...
 ;םי רעסיורג רעד ךיג םיא טסיירט
 ! ענירַאמ רעד ןופ גנוי רעד זיא סָאד
 ,האניק ןוא טכוזרעפייא ןופ יירפ
 ,םַאלפ ַא רָאנ ,עילַאװכ ַא טינ
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 רַאװלוב ןופ גָאר ןצנַאג םעד טמענרַאפ סָאװ ,"ַאלילא עפַאק ןיא
 -רַאפ ,ןעמ טלייצרעד ,לָאמַא טָאה ,עעלַא רעגרובנעסקול ןיא סַאנרַאּפנָאמ
 ןוא רעלדָאב -- רעטעּפש ,ןעדליטַאמ ןייז טימ ענייה ךירנייה טרעק
 טבעווש טייקכעלטימעג ןוא רעטלע רעקידובכב ןופ ךיוה ַא (* ...ןעלרעוו
 ,קנעב עכייוו ענרעדעל יד רעביא ,ןלַאז עסיורג ייווצ יד רעביא ןטרָאד
 ןַא טכוזעגסיוא ךיז טָאה ןירב ,ןלוטש-רעטָאפ יו םעװקַאב ןענייז סָאװ
 -עלג ןגעקטנַא טקנוּפ ,לַאז ןטשרע ןיא עּפַאנַאק רענרעדעל ַא ףיוא טרָא
 טעװ יז יו ךיילג ןקרעמַאב םיא לָאז שנַאלָאס ידכ ,גנַאגנײרַא םענרעז
 .ןסע-טנוװָא םוצ טיירג ,ןעמוקניירַא

 ןצנַאגניא ידכ ,קַאינָאק טימ ַאקקָאמ ןצרַאװש ַא רע טָאה טלעטשַאב
 -רַאפ טוג וצ  ַאזַא ךָאנ ,םוג ַאזַא ךָאנ טייקירעפעלש ןייז ןביירטרַאפ
 ,גנוניואוו סשנַאלָאס ןיא גָאטימכָאנ ןטכַארב

 ןטלַא ןטימ קידנעקנירטרַאפ ןוא קנַארטעג ןסייה םעד קידנעװעקַאמס
 רַארָאנָאה טשער םענעמוקַאב ןָא טנָאמרעד ןירב ךיז טָאה ,ןּפָארט ןטוג
 -ןָאק ןלופ ןטּפעלקרַאפ-בלַאה םעד ןסירעגפיוא רֶע טָאה .דליב ןייז רַאפ
 טינ ןגיוא ענייז טָאה ןוא ,טגנַאלרעד רעירפ םיא טָאה ןעּפול סָאװ ,טרעוו
 ץקיקנַארפ-טנזיוט טכַא עצנַאג טקַאּפעגנײא ןעוועג ןענייז ָאד .טביולגעג
 .טנזיוט ןעצ -- סנַאװַא םענעמוקַאב-רעירפ ןטימ ןעמַאזוצ . . .סעיצַאנגיסַא
 ךָאנ טָאה רע סָאװ ,עמוס עקידכעלייק ןוא עשּפיה ַא ןעוועג זיא סָאד
 -גרַאק ענעסיברַאפ יד קידנענעק .ןעמוקַאב סינ ךליב ַא סנייז רַאפ לָאמנייק

 ,רעטכיד עשיזיוצנַארֿפ עטמירַאב )5
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 וצ גוצַאב ןיא רעלטימרַאפ-טסנוק ןוא רעלדנעה-טסנוק עלַא ןופ טפַאש

 רע .ןבירטעגרעביא רעמ ךָאנ ןעזעגסיוא עמוס ַאזַא םיא טָאה ,רעלטסניק

 .טדערעג טינ לָאמניײק זיײרּפ ןופ ,ןעּפול ַאוסנַארפ טימ ,ללכב .,ךָאד טָאה

 םיא טָאה ,קנַארפ טנזיוט ייווצ ןופ בָאגפיױא םעד םיא ןלָאצסױא תעשב רָאנ

 ןוא .קיטרַאפ ןייז טעװ דליב סָאד ןעוו ,עמוס ַאזַא ךָאנ טגָאזעגוצ ןעּפול

 רָאנ ,ןעמוקַאב ןיוש טָאה רע יװ ,עמוס עכעלנע ןַא טינ ,רע טמוקַאב ָאד

 עלעקנוט ריא טגיילעגוצ ָאד ךיוא שנַאלָאס טינ טָאה . ..עקיכַאּפריפ א

 "רַאפ זיא ןעּפול יו טקרעמַאב ןיוש טָאה יז ..! יז סיוועג ?טנַאה עביל

 טָאה ןילַא יז .טמערַאװעגרעטנוא רעמ ךָאנ םיא טָאה ןוא דליב ןיא טכָאק

 -ַאנ עטלָאמעג ריא קיטיונ רעמ טָאה ןעּפול זַא .טקירדעגסיוא טנייה ךיז

 .+טנידרַאפ ץלַא סָאד ,ןירב ,רע טָאה ...עכעלריטַאנ ריא יװ טייקטעק -

 . "טסנוק סנעּפול ןיא ןעמוקַאב רע טָאה ,ןירעפיוקרַאפ סלַא ,ףליה ריא

 ןשירעבייו ריא ,טייקנייש עצנַאג ריא -:ךיֹוא --- ןילַא יז ןוא טפעשעג

 ...דָאנג

 טלעטשעג םיא ךיז ןבָאה ןרערט זַא ,ןעמונעצ ױזַא םיא טָאה סָאד

 ןעזרעד וצ רעכיג סָאװ טסולגרַאפ םיא ךיז טָאה סע ןוא .ןגיוא יד ןיא

 ? ריא ףיוא ןטרַאװ ןוא ָאד ןציז ..! טרָא ןַא ףיוא ךיילג ,ךיז ןבעל ,ָאד יז

 .  ױטרַאװ ןוא ןציז טינ רָאנ .טינ דלודעג ןייק רע טָאה וצרעד

 סָאד ןָאטעג ךיוא לייוורעד ןבָאה קַאינָאק ןטימ עװַאק עקרַאטש סָאד

 "ניא זיא ,ןעגנובעלרעביא עקיטנייה עלַא ןופ ,טייקדימ סנירב .עקירעייז

 ענעשעק-םעזוב ןיא סעיצַאנגיסַא יד טקעטשרַאפ ךיג רע טָאה .קעװַא ןצנַאג

 ןלָאצַאב טלָאװעג ; רענלעק ןכָאנ ךיז ןקוקמורַא ןעמונעג קידלודעגמוא ןוא

 : ןעזרעד ןצעמע רע טָאה ָאד רָאנ ...ןגעקטנַא עטבילעג ןייז ןפיול ןוא

 -עפַאק ןטייווצ םוצ גנַאגנײרַא ןטיירב ןיא ,לשיט ןקידכעלייק ַא ייב ,סקניל

 רעטנוא ,ּפָאק ןסיורג ַא טימ רוגיפ עוויסַאמ ַא .ןסעזעג רענעי זיא ,לַאז

 .ָאנד ןטלעטשעגפיוא ןַא טימ ןֹוא ןדנַאר עקידכעלייק טימ לשוילעּפַאק ַא

 יד .לדרעב ךעלטױר-דלָאג ַא טימ טמַארעגמורַא --- טכיזעג עקיטפערק סָאד

 "תונשקע ןוא םענעפָא וצ רעייז טימ קידהּפצוח לסיב ַא ןוא יורג ןגיוא

 ,ןיױשרַאּפ רעבלעז רעד ךָאד זיא סָאד !סיוװעג ,ָאי ,ךַא ...קילב ןקיד

 -כױלַאב רעד ןיא ןײגניײרַא ןעזעג טכַאניײב ןטכענ טָאה ,ןירב ,רע ןכלעוו

 ..לַאזקָאװ רעסַאנרַאּפנָאמ ןבעל ,ןָאּפויד עפַאק ןופ עדנַארעװיזָאלג רענעט

 סַאינָאס ףיוא עּפַאל עקיטפערק ןייז ףױרַא טגייל רע יװ וליפַא ןעזעג

 .רעילַאװַאק םענעמוקעגנָא ריא ףיוא םוא ךיז טקוק ענעי יװ ןוא ,עציילּפ

 ירנַא רָאטּפלוקס רעד זיא'ס ,ץרוק . .! לכיימש ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא

 .ל ַא ד

 .ןוא טנעקרעד רעירפ ןיוש ,ןענירב ,םיא טָאה ,סיוא טזייוו ,רענעי

 ןיא טלַאה רע סָאװ ,ןייוו לאקָאב ןכיוה ןרעביא ,םיא וצ טקוקעגרעבירַא
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 לַאד טָאה קיאור רעייז .רעכוזַאב-עפַאק יד ןופ ּפעק יד רעביא ןוא ,טנַאה
 .טייקירעגיינ רענעטלַאהַאב-טינ ַא טימ ןוא טקוקעגרענירַא

 יו רעמ טינ דניצַא ןעוועג זיא ,ןירב ,רע ךיוא !קידריוװקרעמ ןוא
 -רַאה ךָאנ רעטייוצ רעד -- ,טנערוקנַאק ןטייווצ ןייז ףיוא קירעגיינ
 -לעוו ,קינרעבײװ םעד טָצ וצ טכוזרעפייא ןופ רוּפש ןייק . ..ןעקווַאק
 ',טלָאמעד ןיוש .ןַאינָאס ףיוא גיוא ןַא ןפרָאװעג לָאְמַא ןיוש טָאה רעכ
 -יילק; ןיא גנולעטשסיוא סלַאד טכווזַאב ןבָאה ,בייוו ןייז ןוא ,ןירב ,רע ןעוו
 -רַאפ יד דניִצַא טָאה רעכלעוו ,םעד וצ האנש לקערב ןייק ;?יעלַאּפ םענ

 רעד ןיא טגלָאפרַאפ גנַאל יױזַא ַאינָאס ענערָאװעג-דימ ןוא עטעשזדנַאלב

 -יילפ ץנייז ןיא ןעמוקַאבנײֹרַא יז טָאה רע זיב ,סַאנרַאּפנָאמ ןופ שינעדליוו |
 ליפעג ַא רָאנ טַאהעג ןירב טָאה טנעמָאמ ןקיטציא ןיא ...סעּפַאל עקיש
 ןטרָאק ןיא ןרָאלרַאפ טַאהעג טלָאװ רע יו סעּפע ;גנורעטכיילרעד ןופ

 ןעוועג זיא עכלעוו ,יד ןעמונעגוצ טסָאה וד ; ךיז טליּפשעגּפָא קירוצ ןוא
 -ןירעצנעט ןַײד ןעוועג זיא עכלעוו ,יד ןעמונעגוצ בָאה ךיא ,בייוו ןיימ
 ! ןליּפש וצ גונעג ןוא .טיווק ,עטבילעג ןייד ןוא לעדָאמ

 -- ,ןײלַא ךיז וצ ןָאטעג לכיימש ַא ןיױב טָאה -- ?ױזַא ביוא --
 ? ךיז ךיא זָאלב סָאװ טנייה

 וצ טגיילעגוצ רעגניפ ייווצ ןוא ּפָאק ןטימ ןָאטעג גיונ ַא רע טָאה
 ןזיוצנַארפ יװ ױזַא ,ןעמונענּפָארַא טַאהעג טינ טָאה רע ןכלעוו ,טוה ןייז
 .עלייוו ַא ףיוא עפַאק ןיא ןיײרַא ךיז ןּפַאכ ייז ןעוו ,גהונ ךיז ןענייז

 -ַאב עכעלטניירפ ַאזַא טקרעמַאב ,לַאז ןטייווצ ןיא ,לַאד ירנַא טָאה

 ןקידכעליײק ןייז טרירַאב רָאנ טינ ןוא .ןָאטעגכָאנ סָאד טָאה ןוא גנוגעוו
 ,ךיילג ןוא ,טסירגַאב ןוא ןָאטעגסיױא רָאנ ,רעגניפ ןציּפש יד טימ טוה
 ןטימ ,ןוא ךיז ןביוהעגפיוא ,ןטייוורעד ןופ גנוסירגַאב רעמוטש ַאזַא ךָאנ
 ךיילג קידנקוקניײרַא ,שיט סנירב וצ טנעָאנ ןעגנַאגעגוצ ,טנַאה ןיא טוה
 .םיא וצ רע טָאה ,רעטבילעג ןייז ןופ ןַאמ םענעזעוועג םעד ןגיוא יד ןיא
 : ןקָארשרעדמֹוא רעבָא ,ךעלפעה רעייז טדערעג

 ךיא ...וצ-ייטש ךיא סָאװ ,עגעלָאק ,ןקידלושטנַא רימ טעװ ריא --
 ?ןצעזוצ ךיז ךיא געמ .רעטרעוו רָאּפ ַא ןדער טלָאװעג ךייא טימ בָאה

 ףיוא ןזיוועגנָא ךעלטניירפ ןירב םיא טָאה -- ..! סיוועג ,סיוועג ---
 -טניירפ רעֶד ,ןרָאװעג רעליטש לוק ןייז זיא םעדכַאנ דלַאב רָאנ .לוטש ַא

 -- טרעגנעלרַאפ ךיז טָאה ּפמעט רעכעל
 --- ֹוליפַא שטָאכ ---

 ,ןייטש ןבילבעג ןוא טגערפעגרעביא לַאד טָאה --- ?וליִפֲא שטָאכ ---

 ןעמענּפָא ןעמוק דלַאב ףרַאד שנַאלַאט זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה ןירב
 ךיז לָאז יז ,ןעיירד ייז רַאפ םענעגנָא-טינ ןעוועג טלָאװ סָאד ןוא ,םיא
 ,סנטסקינייװ יױזַא ,סיוא יוזַא טדיימ יז ןעמעוו ,םעד טימ ןענעגעגַאב ָאד
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 י,הרירב רעדנַא ןייק רעמ קידנבָאה טינ ,רעבָא ...טגָאזעג םיא יז טָאה

 ןטכענ ריא וצ זיא ,ןירב ,רע ןעוו ,בייוו ןייז יו ױזַא ןָאטעג רע טָאה

 -רַאפ ַא יו .עפַאק סנָאּפויד ןופ עדנַארעװ רעד ףיוא ןענַאטשעגוצ טכַאנייב

 לרעגײז-טעלסַארב ןייז ףיוא ןבעגעג-קוק ַא רע טָאה ,שטנעמ רענעמונ

 : טסעשז ןכעלטניירפ ןייז טרזחעגרעביא ןסָאלשטנַא ןוא

 עּפַאנק ...ַא טייצ ךָאנ בָאה ךיא !ךייא טעב ךיא ,טציז --

 ' .העש עבלַאה

 ערעטייוו םוש ןָא ,לַאד ךיז טָאה -- !גונעגרעביא זיא סָאד ,ָא --

 ןקידכעלייק ןייז טגײלעגקעװַא ןוא ןגעקַא טצעזעגקעװַא סעינָאמערעצ

 ױַאמ ַא וצ ןַאמ ַא יו ,ןפָא ןדייר ךייא טימ ליוו ךיא -- ,לוטש ןרעטנוא טוה

 יעפַאק סנָאּפיד ןבעל סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא טסירגַאב ןטכענ ךייא בָאה'כ

 טקרעמַאב ריא זַא ,ךיז טכַאמעג רעדָא ,טקרעמַאב טינ ךימ ריא טָאה

 : ? טינ

 ,טקרעמַאב ...קידנגָאז תמא םעד --

 -טנעעגּפָא-טינ זַא ,רַאפרעד ןכער ךיא .טליפעג סָאד בָאה ךיא ---

 ןשיװצ טייטש ַאינָאס לייוו ,גנוסירגַאב ןיימ ףיוא רימ ריא טָאה טרעפ

 ...ודנוא

 יזדנוא ןשיװצ טינ רעמ טייטש יז ---

 יאדװַא זיא ךייא וצ רָאנ .ןרעה וצ םענעגנָא רעייז זיא סָאד --

 ךיא טינ ןוא טינ עבנג ךיא !רימ טביולג רעבָא ...זַא ,ןעגנַאגרעד

 .יףיז ןסיוװעג ַא ןיא טרעקרַאפ .טריפרַאפ יז בָאה

 ןיא ןענירב ייב ןצנַאטמורַא ןעמונעג טָאה תונצל ןופ עלעווייט ַא

 ךיילג טָאה רע ןוא .ןגיוא ענייז קידנכַאל טכַאמעג ןוא טלציקעג ,ןצרַאה

 : :יודיוװ ןקידרעפָאה סלַאד טריּפָאק

 שנַאלָאס ...שנַאלָאס זַא ,ןעגנַאגרעד ךיוא יאדװַא זיא ךייא 'וצ ---

 בָאה ךיא טינ ןוא .טינ ךיוא עבנג ךיא ! רימ טביולג רָאנ ...טריב

 ייףיז ןסיוועג ןיא ,טרעקרַאפ .טריפרַאפ יז

 זיא לַאד .טרַאװרעד טָאה ןירב יו יַאֹוַא ןעועג זיא טקעפע רעד

 "נײרַא רע טָאה דלַאב רָאנ .רענעמונַאב ַא יו ןציז ןבילבעג עלעגר ןייא

 / לסיירט ַא םערַאװ ןוא עּפַאל רעקישיילפ ןייז ןיא טנַאה סנירב טּפַאכעג

 | : ןָאטעג

 ןוא .ןַאמ ַא יװ רימ וצ טדער ריא !קנַאד ןסיורג ַא ,קנַאד ַא --

 ןקעלּפטנַא טינ ךיז לָאז רע ואוו ןַאמ ןתמא ןרַאפ ץרא:-ךרד בָאה ךיֹא

 סָאװ ,ןכַאז ןיא -- טּפיוהרעביא .ןקירדסיוא טינ ךיז לָאז רע סָאװ ןיא

 .ייריא ןוא םיא ןשיװצ רָאפ ןעמוק

 ,רעבָא זיא טײקיצרַאהנּפָא רעשינָאריא סנירב ןופ גנושַארעביא ןייז

 ןרָאװעג ,סיוא טזייוו ,םיא זיא'ס .קעװַא טינ ,ןײלַא ןעלסיײרט-טנַאה ןופ
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 : טלעטש -ַאב ןוא רענלעק םעד ןפורעגוצ טָאה רע םערָאװ ,זדלַאה ןיא ןקורט

 . טרעכיזרַאפ ןוא סעסנָאװ עטיור-דלָאג ענייש ענייז ןבעגעג ץוּפ ַא ךָאנרעד .קיטשרוד זיא ןעמ ןעוו ,קנורט ןטלַאק ַא יו ,ןטייווצ ןכָאנ סנייא רָאנ ,ןסַאלעג ןוא זייווכעלסיב ,ןייוו -טיטעּפַא ןרעטיב ַא טקנירט ןעמ יו טינ ןעקנורטעגסיוא ייז רע טָאה ,לָאמַא ףיוא רעזעלג ןבלַאהטרעדנָא יד ןעמוקַאב טָאה רע ןעוו ןוא ..!עלופ ַא ,זָאלג ַא ךָאנ ןוא ! יִעלּפ ואוו ליס ,רעהַא טגנערב .שיט םענעי ףיוא ,ןטרָאד טייטש (*װיטירעּפַא ענעקנורטרעד טינ ןיימ ---
 ! טייהרעטנוזעג ןעילב יז לָאז ...זיא .תמא םעד ןגָאז זומ ןעמ לדיימ ערַאברעדנואו ַא זיא יז ...ריא יו רעקינייװ ךָאנ !רימ טביולג .קיטכיזרעפייא טינ ןיב ךיא --
 ; ןטייווצ ַא ןיא טבילרַאפ ךיג יױזַא ךיז טָאה שנַאלָאס סָאװ ,סָאד ןרעפטנערַאפ וצ רעט -רעוו טכוזעג טלָאװ ןוא גנונעקרענָא רעטקיטעּפשרַאפ ןייז טימ טמעשעג ךיז טלָאװ רע יװ ,ןבעגעגוצ רעליטש לסיב ַא רע טָאה ךָאנרעד
 | ? עגעלָאק ,ריא טניימ יװ !לָאמ יירד טינ סָאװרַאפ ? רָאי ַא לָאמ ייווצ ןעילב טינ סָאװרַאפ !ַאהַאה . . .קיניטרַאמ ןופ ןירעצנעט-ןעגנַאלש יד ןיימ ךיא ,עקיטולב-סייח ַאזַא ןוא ...ךיז טילבעצ ןוא ןעלצרָאװ יד ןיא ןטּפַאז עטלַאק טָאה .גנילירפ עלַא ךיוא ךיז טילבעצ םיוב"ןשרַאק ַא --
 ? טינ סָאװרַאפ ,תמאב .ןָאט ןקידװעליּפש ןבלעז ןטימ ןעוועג םיכסמ ןירב טָאה -- אי --
 ,..עביל ןיא וליפַא .ןעגנוטסעמסיוא יירד ןיא ,ןבוק ןיא גנידצלַא ליפ ןוא עז ךיא .תומולח עקיברַאפ טינ .ייברַאפ טרעמ -יש סָאװ ,סבעװניּפש טינ זיא סע ,קיטסַאלּפ טימ ןָא רימ ייב ךיז טביוה ץלַא .ךיא ןיב רָאטּפלוקס ַא .רעטייוו ךָאנ טייג ,עגַארפ רעקיזָאד רעד ןיא גנולעטש ענעמונעגנָא ןיימ ?ןימ ןטייווצ ןופ רעמ ןעגנַאלרַאפ סָאװ -רַאפ טנייה .רעסעב טינ ךָאד ןיב -- ,רע טכַאמ -- ,ןײלַא ךיא -- ,םעטָא ןייא טימ ןעקנורטעגסיוא טָאה רע סָאװ ,ןויטירעּפַא עקרַאטש יד ןופ טלּפענרַאפ לסיב ַא ןעוועג ךיוא ,קיטנעק ,םיא זיא ּפָאק רעדנָאלב רעסיורג רעד .טגָאזעג רעירפ טָאה רע סָאװ ,סָאד ןשטייטוצסיוא קיטיונ רַאפ ןענופעג ןוא ךיז טּפַאכרַאפ ,ןבעגעג םורב ַא ליטש ךיז רַאפ סעּפע טָאה רע םערָאװ .ןסָארדרַאפ םיא סָאד טָאה רעכיג .ןעוועג ןדירפוצ קירעביא טינ ,המכסה רעקידלַאב ַאזַא ןופ ,דָארג זיא לָאד רעבָא

 ,ליעטקאק (*
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 | ? ךיוא עביל יד --
 םתס ןוא רעלטסניק ןופ טלעוװו רעד ןיא ...'ע ט ש ר ע יד זיא יז --

 -ברעטשמוא ןופ יורפ רעד טימ ןָא טביוה ןעמ זַא ,ךיז טריפ רעטסייגנייש
 רעד וצ ּפָארַא ,זייווכעלסיב ,ךיז טזָאל ןעמ ןוא ,ןרעטש ןופ ןוא טייקכעל
 ןוא ףוג ןטבילעג םעד ןעמענוצמורַא :קיטסַאלּפ וצ ,דרע רעקידתושממ

 םעד ןופ ,ןָא ןופרעד ךיז טביוה רימ ייב .. .ןּפיל עטרעגַאב יד ןעקנירט
 טימ ןָא טמענ ןעמ סָאװ ,סונעג ,קיטסַאלּפ עקידעבעל רעירפַא ...ןטצעל

 -מורַא טגייטש ןעמ .ןעמ טנייטש טשרע ךָאנרעד .טנעה עקיליפנייפ ייווצ
 ביוא .טייקכעלברעטשמוא וצ טייגרעד ןעמ זיב ,ןעמַאזוצ טייהרענעמונעג
 . ..טרעוו סָאד ןיב ןײלַא ךיא ביוא .טרעוו סָאד זיא עטבילעג יד

 -רעד .םייל ןיא עביל ַאזַא ןרעּפרעקרַאפ סָאד יאדוװַא טניימ ריא --
 ,זדנָארב ןיא ,רָאמרַאמ ןיא --- ךָאנ

 ,ךיא ןיימ ,רעפעגמוא ,סָאד ,ָאי ,ָאי --
 -ןעגנַאלש רעייא ןופ לעדָאמ רעד טימ ןָאטעג טָאה ריא יו יױזַא --

 | ? ןירעצנעט
 -רעטנוא רעשירעכַאלּפָא ַאזַא ןופ ןרָאװעג ןפָארטעג רעדיוו זיא לַאד

 -- טבעלעג שיטסַאלּפ .ןגיוצרַאפ טינ ענימ ןייק טָאה רע רָאנ .גנוכיירטש
 ןוא ןגיוושעג עלעגר ַא רָאנ טָאה רע ...טדערעג שיטסַאלּפ ןייז ךיוא לָאז

 ;ּפָאק ןסיורג ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא טרַאה ךָאנרעד
 ? סָאװ זיא ,ונ .ריא טימ יוו ױזַא .ָאי ---

 עדייב ערעייא ןעז וצ טיײהנגעלעג ַא טַאהעג טנייה בָאה ךיא --
 ,גנוניואוו ןייא ןיא עשיטסַאלּפ יד ןוא עקידעבעל יד .ןעמַאזוצ סנירעצנעט
 ,קיטייזנייא רעבָא ךָאד זיא סע ...רעסעב רַאפרעד ךייא יײיטשרַאפ ךיא
 ,ףיוא יז טמענ ריא יו ױזַא ,טלעו עקידעבעל יד ןעמענפיוא !עגעלָאק

 .. ןגָאז ךיא ליוװ ןיז ןסיוועג ןיא ,טייקדנילב ןסייה ךָאד ןעק
 יטשרַאפ ךיא יװ ,רָאטּפלקס ַא !ליו סע יוװ ןסייה סָאד לָאז --

 ,ןגיוא יד טימ יוװ ,רעגניפ ןציּפש יד טימ ןוא טנעה יד טימ רעמ טעז ,םיא
 ,קיטביוו טינ -- עקידתושממ-טינ סָאד .דמערפ םיא ןענייז ןעגנומיטש

 ...קידתושממ טינ ךיוא ךָאד זיא לעז יד --

 -מיוב ןופ עיצקַארטסבַא עקיבייא יד ..!לעז יד ,לעז יד ,ךַא --
 טולב עסייה סָאד ? לעז ךעלטנגייא זיא סָאװ ,רעטכיד עשלַאפ ןוא רעדייר
 -עגסיוא יד ,עקיטסייג יד יו לעז רעמ זיא ןרעדָא יד ןיא םוא טפיול סָאװ
 וצ ןטָארטעגוצ ךיא ןיב גנוגייצרעביא ַאזַא טימ רָאנ ןוא ...עטכַארט
 טקידנערַאפ ןוא בייל ןקידנצכעל ריא ןופ ןביוהעגנָא ."ןירעצנעט , ןיימ
 ...זײרּפ ןטשרע םעד ןענואוועג טָאה סָאװ ,עּפורג ַא טימ

 ...סַאג רעד ףיוא ןפרָאװעגסױרַא לַאניגירָא ןקידעבעל םעד ןוא --
 "עווער ַא לַאד ירנַא טָאה סָאד --- . .! וויטירעּפַא ןַא ךָאנ ,ןָאסרַאג ---
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 ןבעגעג ךָאטש ַא םיא טלָאװ רעצעמע יװ סעּפע ,רענלעק םוצ ןבעגעג
 ףיוא ןענירב טרעפטנעעגּפָא ךָאנרעד טשרע ,לדָאנ רעטילגעגנָא ןַא טימ
 :עגַארפ רעקיטיידליפ ןייז

 רָאנ ךיא בערטש רָאטּפלוקס ַא סלַא .ןעוועג קיטיונ זיא סע ,ָאי --
 ךיז ןביוה סע ןעוו רעבָא . . .קיבײא זיא סָאװ ,שיטַאטס זיא סָאװ םעד וצ
 רעד טימ ןעגנומיטש עקיליב יד ,קיטש עשירעבייוו יד טימ ןזירּפַאק יד ןָא
 ףיוא ןעמ טנפע טלָאמעד ,ערַאּפ ןוא ךיור ןצנַאג ןטימ עיזעָאּפ רעשירעטסיה
 -עטַא ןיא ןוא קעװַא טייג ךיור רעד .ךרוד טרעטפול ןעמ ןוא רעטצנעפ יד
 ...קרעװ ַא רעביא טביילב עיל

 טָאה ןעמ עכלעוו ,עטבילעג ַא ןגיל טביילב רַאוטָארט ןפיוא ןוא --
 .,.ליפשייב םוצ ,יװ יױזַא ,שירעלטסניק ןוא ךעלרעּפרעק טצונעגסיוא

 טקוקעגנַא םיא ןוא טגָאזרעד לָאד טָאה --- ..! שנַאלָאס יו ױזַא ---
 ,ױזַא טקנוּפ --- .טרעּפמעל ַא ןופ ןגיוא טימ

 ריא טעװ .. . ןריסַאּפ לָאמַאכָאנ לָאז סע .ןעוו .. ? רעטציא ןּוא ---
 ?ןָאט ױזַא ךיוא

 טניימ ריא --- ,טגיילעגרעביא לַאד ךיז טָאה -- ..? רעטציא --
 ? בייוו רעייא ןעוועג זיא עכלעוו ,רעד טימ ךָאד

 יי | ,ןַאינָאס טימ --
 טעוו יז ןוא !ױזַא טקנוּפ .. .ןריפרעד וצרעד ךימ טעוו יז ביוא --

 ,..ןריפרעד ,סיוא טזייוו ,ךימ
 טינ ,ןוא ןגיוא עדייב ןסירעגפיוא ןירב טָאה --- ..7 ךיג ױזַא --

 ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ טייהרעמוטש ,ןצרַאה ןיא קיטייוו ַא ןָא
 עקרַאטש ענייז טימ ןָאטעג-ביוה ַא לַאד טָאה --- ? ךיג טסייה סָאװ ---

 ,יורטש :טנערב סע לַאירעטַאמ ַא רַאפ סָאװ ךיז טדנעוו סע -- .סעציײלּפ |
 | ,, ,ליוק-ןייטש יצ ,ץלָאה

 ?לַאירעטַאמ ַא רַאפ זיא סָאװ יז ןוא --
 ,רעייפ ןוא םַאלּפ ךָאנרעד ,ךיור רעירפַא :טרעקרַאפ דָארג סָאד זיא ןלַאירעטַאמ עוװיסַאמ ייב . ..ןעגנומיטש .ןרערט .סעיזנעטערּפ .ךיור רעקידנקיטש ַא -- םַאלפ ןקיליײװצרוק ןוא ןקרַאטש ןכָאנ .רעגנעל ךס ַא ןוא ,קיטקַארּפ עבלעז יד טַאהעג .ךיא יװ טוג ױזַא ריא טסייוו סָאד --
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 -ַאניכ זָאלג עטירד ַא ןגָארטעגוצ רענלעק רעד םיא טָאה ָאד דָארג
 .םעטָא ןייא טימ ןעקנורטעגסױא רעדיו סע טָאה לָאד ןוא ןייוו

 ,םייחרעדניא גנַאל ןביילב וצ סיוא ןיוש דיימ ךיא ,ןלירב ןָא ,ךיא ביולג ,ריא טעז עילעטַא ןיימ ןיא טפול רעטרעכיורעגנָא ןַא ןופ םינמיס יד --
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 ךיא בָאה ןטעברַא וצ טסול ןיימ .סעפַאק יד ןיא ןײלַא רענייא ץיז ךיא

 | .ןרָאלרַאפ ךיוא

 -ךַאל ַא רעטיב ןירב טָאה --- ..!ןפלעה ךייא לָאז טָאג ןייא ---

 יו ,רעקיטסַאלּפ ַא רַאפ ! קידריווקרעמ רעבָא ךָאד זיא'ס --- .,ןבעגעג

 ..ירצוא ןַא ךָאד יז זיא ,טייז ריא

 סָאד בָאה ךיא .רָאטּפלוקס ַא רַאפ לַאירעטַאמ ןייק זיא ַאינָאס ,ןיינ ---

 עקיטנַא ןופ ּפָאק רעניילק ריא ,סקואוו רעקנַאלש ריא .טניימעג ךיוא רעירפ

 רָאנ ...רעגניפ עטריניפַאר עגנַאל יד ,טכיזעג ןופ לֵאוװָא רעד ,ןרוגיפ

 תמא ןַא ףיוא ,טריפרַאֿפ יז טָאה רעכלעוו ,לשטנעמ רעסואימ רעד טָא

 ןיּפש-םי ַא יװ ,ןגיוזעגסיוא רעירפ ןיוש יז טָאה רעד ....טריפראפ

 .צטשרעבױא יד ץנַאג רָאנ זיא ןבילבעג ,(*עטסוגנַאל ַא סיוא טגיוז

 -סיוא ןייק ,דלודעג ןייק .ןייא ךיז טכערב ריר ַא טיג ןעמ ואוו .ץכעלָאש

 סָאװ ןכיירגרעד וצ ןײלַא ןליוו ןייק ,ךיז ןיא ןביולג ןייק ,טײקנטלַאהעג

 ייי ןכיירגרעד וצ ןרעדנַא םעד ןפלעה רעדָא ,זיא טינ

 -- .ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא ןירב טָאה --- ,ךיא סייוו סָאד ,ָאי ---

 סָאד בָאה ךיא ןוא ךערּפשעג ןטצעל ַא טַאהעג ןטכענ ריא טימ בָאה ךיא

 יייןעזעג רָאלק .ןעזעג ,טגָאז ריא סָאװ ,ץלַא

 טָאה "גנואעז; ַאזַא ךָאנ זַא ,סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא וליפַא טדער ןעמ ---

 עלפש יד ייב .טנַאה רעלופ רעד ןופ שפנ םעד ןעוועג דבכמ ןטכענ ריא

 טָאה ןילַא סָאד ! ָאװַארב . ; . ןעשעג ןבָאה סָאד לָאז עילעטַא ןיא סקעטָאלמ

 רעד ךייא וצ ןייגוצ ןוא עינָאמערעצ עדעי ןפרַאװאוצּפָא טגעווַאב ךימ

 רעייז ַא טרָאּפשרַאפ ךימ טָאה ריא !עגעלָאק ,ךייא קנַאד ַא ...רעטשרע

 .טעברַא עמענעגנָא-טינ

 .ןרעװ טינ רעסעב ןופרעד טעװ עקוװַאקרַאה ,ךַא ---

 רע ..."רעסעב; ןיוש זיא םיא !"רעסעב טינ; ריא טגָאז סָאװ ---

 רעטשטַאּפעג רעד טימ םורַא ךיז טגָארט .טפעשעג שטַאּפ ןטימ ןיוש טכַאמ

 ַא בילוצ לעוד ַא ךָאנ ,דנואוו ַא טימ רעילַאװַאק רעכעלרעטיר ַא יו ,קַאב

 יד ייב רעדיװ ןיוש ןגייטש סעיצקַא ענעלַאפעג ענייז .עמַאד רעשּפיה

 יי יסַאנרַאּפנָאמ ןופ סעכיבָאנס

 טימ ןָאטעג ךַאמ ַא קיטומרעווש ןירב טָאה -- ,.! סָאד טזָאל ---

 ,טנַאה רעד

 יד טרימשעגסיוא .ךעלרעדיוו ךייא זיא סָאד זַא ,ײטשרַאפ ךיא ---

 ךיא :ןטסיירט ךייא ןעק ,סנטסקינייוו ,ךַאז ןייא ..יעטָאלב ןיא טנַאה

 ייי ריא טינ ןוא ןיושרַאּפ םעד טָא ךָאנ השורי יד ןעמונעגרעביא בָאה

 ,טסיירטעג ןיוש ךיז בָאה ךיא ---

 .רעטסּבַאל (*
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 טנעק ריא ..? ?ןירעצנעטדןעגנַאלש, רעד ןופ לעדָאמ ןיימ טימ ---

 ,טַאהעג-ביל לָאמנייא רָאנ טָאה זדנוא ןופ רערעדעי ! ןיילַא ךיז טינ ךָאנ

 ,ערעגרע רעדָא ערעסעב .סעיּפָאק רָאנ ןענייז ערעדנַא יד .ירפ ןייא
 ,סָא ד רָאנ ןבעל ןרעטייוו רעזדנוא ןיא ןכוז עלַא רימ .סעיּפָאק רעבָא
 לָאמנײק סָאד ןעניפעג ןוא ,ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ לָאמנייא זדנוא זיא סָאװ
 | ,טינ רעמ

 ,רָאטּפלוקס ַא יװ טינ ,לַאד עגעלָאק ,רעדיוו ןיוש טדער ריא --

 .רעלָאמ ַא יו -- לַאפ ןטסעב ןיא ,רעטכיד ַא יװ רָאנ

 טיג סעּפע ןעוו לָאמ רעדעװטעי יװ ,ןבעגעג םורב ַא טכייל טָאה לָאד
 ,טנעה עטנוזעג עכעלטיור ענייז טכַארטַאב עלייוו ַא טָאה רע .ךָאטש ַא םיא
 -- :ןעוועג בשיימ ייז טימ ךיז טלָאװ רע יו

 זיא סָאװ .ץלַא ךָאד טייג ףוס-לכ-ףוס ...רשפא ןדייר ןיא ---
 -םוי לקיטש ַא ןעגנערבניירַא ןליוו עלַא רימ .לַאװק ןייא ןופ ,שירעלטסניק

 בוט-םוי רעד זיא עיזעָאּפ .ןבעל ןופ טיײקידעכָאװ רעקיבײא רעד ןיא בוט
 -- ײרעלַאמ .ןָאט ןופ בוט-םוי רעד -- קיזומ .טרָאװ ןכעלשטנעמ ןופ
 רב :רעּפרעק ןוא -טלעוו ןופ בוט-םוי רעד זיא רוטּפלוקס .,ןברַאפ ןוּכ
 ןופ טייהנעמָאקלופ רעד טימ עיניל-גרעב רעדליוו רעד ןופ זעטניס רעד

 ןַא ןעוועג לָאמעלַא רעבָא ךיא ןיב ןפַאש ןיימ ןיא ...ףוג ןכעלשטנעמ|
 ױַאנ טינ ןוא ,ןביילב ַאזַא ןיוש לע ןוא .רעקיטסַאלּפ רענעכָארּפשעגסױא

 .ןעקנירט ןוא ןסע ןיא ,עביל רעד ןיא וליפַא .ךיוא ןבעל ןיא -- ןפַאש ןיא

 טָא ,רוטּפלוקס --- קיטשפיב ַא ,רוטּפלוקס טיורב וליפַא זיא רימ רַאפ

 ביל ךיא בָאה ןביורטנייוו לגנעה ַא .רוטּפלוקס -- זָאלג ןיא ןייוו טשער סָאד

 ,םיא קילפ ךיא רעדייא ,ןליפ ןוא ןטעלג ןוא טנעה עדייב טימ ןעמענוצנָא

 -ָאפעג-ןייש ַא ןעלטרעצ יו סונעג ןפיט ןבלעז ןטימ טעמכ סָאד וט ךיא
 ,ןירעצנעט ַא ןופ טפיה ַא ,טרעקרַאפ ןוא .יורפ רעגנוי ַא ןופ טסורב עטמער
 -ַאה ןופ ףליה רעד טימ ,ןייטשלמרימ ןיא ןבעגעגנייא רימ ךיז טָאה סָאװ
 ןגָאז טנעקעג ךיא טלָאװ ,טיטעּפַא ןיימ . . .ןיימ טצייר ,עטָאלד ןוא רעמ
 ענעװַאק עטעקסַאּפעג ןירג-ןוא-יורג ַא .ענָאלעמ עקידנקעמש עקיטייצ ַא יו
 ריא ןיא טייחניש רעשיפרָאד ַא ןופ סרָאט רעלופ ַא יװ סיוא רימ טעז
 סָאװ ,עקרעגוא עקיטפערק ַא ןוא ,לדיילקיגָאטנוז ןצרוק םענעגיוצעגנָא
 -סיוא רעכעלנעמ ַא יו --- רעטעלב ןוא טייב ןשיווצ ןופ סױרַא ךיז טקעטש
 טימ ךיז טּפַאזעגנָא ןוא ןגיוזעג דרע רעטכייפ רעד ןופ .ןסקַאװ ןופ קורד
 ,דרע רעבלעז רעד טימ ךיז ןקינייארַאפ וצ רעדיוו ןיוש טבערטש ןוא ,טפַארק
 ןיא טגָארט סע סָאװ ןעמיוז רעטרעדנוה ענייז עלַא טימ יז ןרעּפכורּפַאב
 רעקירָאיסקעז ַא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו : ךיז ןָאמרעד ךיא ...ךיז
 ,ףייז קיטש ןטוג ַא ןופ חיר םעד טקעמשרעד לָאמנייא ךיא בָאה ,לגניי
 ךיא בָאה .טעלַאוט ריא רַאפ טפיוקעג טָאה רעטסעוװש ערעטלע ןיימ סָאװ
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 רעדנילב ַא יו טּפַאטַאב ,ךעלטנעה עדייב טימ טּפַאכעגנָא ענדעשז סָאד

 . ןעוועג זיא ףייז קיטש סָאד . , ,ןייצ יד טימ םעד ןיא ךיז ןסיבעגנײרַא ןוא

 ,ךיא בָאה טניימעג .ייא ןטַאלג ןסיורג ַא ןופ טלַאטשעג ןיא ןסָאגעגּפָא

 טרעדנואוועג ןוא .ליומ ןקידנצכעל ןיא ןָאט ץירּפש ַא רימ טעװ טּפַאז זַא

 דניצַא .ערקירּפ ױזַא ,ןצלַאזעג-רעטיב ױזַא זיא סָאד סָאװ ךיז ךיא בָאה

 יַאלּפ ןפורעגסיױרַא רימ ייב טָאה חיר רעטוג רעד וליפַא זַא ,ךיא ייטשרַאפ

 .. ןעגנולעטשרָאפ עשיטס

 טָאה רע .עגעלָאק ןייז טקוקעגנָא ךעלגנירדכרוד טָאה ןירב דיוד

 רעד ןופ גנוסַאפפיוא עכעלנע ןַא ןוא רעטרעוו עכעלנע זַא ,טנַאמרעד ךיז

 "עג סלַאד --- ןשנַאלָאס ןופ טרעהעג לָאמניײא טינ ןיוש רע טָאה טלעוו

 ,טנייה ,ןוא טרעהעג סָאד רע טָאה עילעטַא ןיא ךיז ייב .עטבילעג ענעזעוו

 -רוטַאנ עריא עלַא טימ ףיוא ץלַא טמענ יז ךיוא .גנוניואוו ןיא ריא ייב

 ןוא ןקַאמשעג ןוא תוחיר עטוג ףיוא טמענ יז ךיוא .לָאמ ןייא ףיוא ןליפעג

 -עביל ןוא ןעמרָאפ ,ןברַאפ יו ךעלטפַאשנדייל רעקינייװ טינ ןעגנורירַאב

 טָא םינ יאדװַא !ןעמעוו ייב ןעמונעג טָאה עשז"רעוו ... .ןעיירעליּפש

 ..+ טרעקרַאפ רָאנ ,ריא ייב רעלטסניק רעקידריווקרעמ ןוא רעלַאטורב רעד

 ןקירעביא םעד ןופ טמערַאװעצ לייוורעד ךיז טָאה לָאד ירנַא ןוא

 -רַאפ וליפַא טָאה רע ןסָאגעגנײרַא ךיז ןיא טָאה רע סָאװ ויטירעּפָא

 טקיליװַאב םיא טָאה עגעלָאק ןייז סָאװ ,טייצ עטצענערגַאב יד זַא ,ןסעג

 לָאמ רָאּפ ַא ךיז טָאה ןירב .רעבירַא דלַאב ןיוש זיא ,ךערּפשעג ַא רַאפ

 ףרַאד שנַאלָאס רעכלעוו ןיא ,ריט רענרעזעלג רעד ףיוא טקוקעגמוא

 -ַאב לַאד סָאד טָאה לָאמ ןטייווצ םוצ .יי"םה;? טכַאמעג ןוא ,ןעניישרעד

 -- :טנעקעג טינ רע טָאה ךיז ןטלַאהעגקירוצ ןצנַאגניא רָאנ .טקרעמ

 "עג סָאד !קנַאד ַא 1 רָאנ טונימ עכעלטע ? טייצ ךָאנ טָאה ריא --

 ןוא רענעסקַאװרעד ַא ןעוועג ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש .,..,רימ טגינ

 -כעלגעמ ַא טכוזעג ךיא בָאה ,ןעכנימ ןיא עימעדַאקַא-טסנוק יד טקידנעעג

 יּפַאט םעד ,ןעקנעד ןיא יװ ױזַא ,טעברַא רעדעי ןיא ןקיניײארַאפ וצ טייק

 ןיא ...טנכערעגנײרַא קַאמשעג ןוא ךורעג :ןעז ןוא ןרעה סָאד ,ליפעג

 ךיא סָאװ ,ץלַא סָאד ןקיניײארַאפ ,ןקינייארַאפ .ךיז טײטשרַאפ ,ןיז ןסיוועג

 ןסיבעגנייוא בָאה ךיא ןעוו ,ןלײטוצרעדנַאנופ ןעוועג ןעגנואווצעג ןיב

 ..יטשיטנַא-שידניק ױזַא ןעוועג ןיב ןוא ףייז קיטש סרעטסעווש םעניא

 "עג ןיא ,ןסַאמ-קיטסַאלּפ ןעזרעד בָאה ךיא ןעוו ,טייצ רענעי ןיא

 "נוה רענדָאמ ַא ןעמונעגנָא ךימ טָאה ,ןעלקיטרַא-רעלטסניק ןופ ןטפעש

 יאדװַא --- ןליטש וצ ןוא ,רעטרעוװ טימ ןרעלקרעד וצ רעווש זיא סָאװ ,רעג

 ייד וצ האנק עקידארומ ַא ןוא טשרעהַאב ךימ סָאה טייקיאורמוא ןַא .טינ

 יז סָאװ ,רַאפרעד -- האנש ערענעלק-טינ ַא ןוא ,סָאד ןציזַאב עכלעוו

 ןיא טבילרַאפ לָאמנייא ךימ בָאה ךיא .ןזײרּפ עכיוה רימ ןופ ןעגנַאלרַאפ
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 -רַאפ םוצ טלעטשעגסיוא ןעוועג זיא סָאװ ןייטשלמרימ ןעוועזָאר קָאלב ַא

 ןעלטימ עקיטיונ יד טכוזעג ,ןעגנודעג ךיז ךיא בָאה דנַאנַאכָאנ ךָאװ ַא ,ףיוק
 טלָאצַאב סָאד טָאה רָאטּפלוקס רעדנַא ןַא ןעוו ןוא ...ןענופעג טינ ןוא
 ןטסיופ יד טימ ריש ךיז ךיא בָאה ,עילעטַא ןייז ןיא ןריפּפָא ןזָאלעג ןוא
 -נָאק ןיימ ןענעגרה ןפָאלעג טינ ריש ,רעפיוקרַאפ יד ףיוא ןפרָאװעג טינ

 ןגיוא ענעפָאלרַאפ-טולב טימ ! ןעוועג ךיא ןיב קיטכיזרעפייא ױזַא .טנערוק
 רעוועזָאר רעד ואוו ,קעלפ ןקיטנַאקריפ ןקידייל ןפיוא טקוקעג ךיא בָאה
 -רעפייא עכעלנע ןַא .. ,ןײגקעװַא טלָאװעג טינ ןוא ,ןענַאטשעג זיא קָאלב

 ךס ַא ןפורעגסױרַא ךָאנרעד רימ ייב ןבָאה ,עדליוו ַאזַא טינ לָאװבָא ,טכוז

 ןוא-ץלָאה ,ןייטשלמרימ רעקיטש עיור עלַא יד ןיא .ןלַאירעטַאמ ערעדנַא

 רעטיור טימ ןוא סּפיג ןסייוו טימ קעז עלופ עקיביוטש יד ןיא ,ןסַאמ-טיק
 עגנערטש ,ןענַאטיט עקידנפמעק ןופ סעדרָאמ ןעזעג ךיא בָאה ַאטָאקַארעט
 עגולק ,רעריטרַאמ עקילייה ןופ ןגיוא עטזיילגרַאפ ,םיאיבנ ןופ רעטכיזעג
 -ַָאעלק ,סעטרַאּפָאנָאב ,סלַאבינַאה ; סעיליביס ןופ ּפעצ ערעווש טימ ּפעק

 יז . ..רעטעג ןוא רעזָאלב-זָאלג ,רעסיג-ןזייא ןוא רעבעג-ץעזעג .סערטַאּפ

 סָאד ךיא בָאה קנַאדעג ןוא עיניל ןופ רעדניק-ליּפמ עטעשטרָאקעגנעמַאזוצ
 -פִא רָאנ ףרַאד ךיא ,לַאירעטַאמ רעקיטש עזָאלמרָאפ יד ןיא ןעזעג ץלַא

 ןײגסױרַא ןוא ןעמעטָאפיוא ןלָאז ייז ,ןצכעלָאש ערעווש יד ייז ןופ ןלייש |
 ןצעזעג טימ ,םירמוש ענעגנודעג רָאנ ...טלעוו רעקינוז רעיירפ רעד ףיוא
 :עירעטַאמ ענעסָאלשעג יד ןכַאװַאב ,סענעשעק עפיט טימ ןוא םוטנגייא ןופ
 ...ןזָאלוצ ךיד רימ ןלעװ ! לָאצַאב ,לָאצַאב ,לָאצַאב

 "טסניק ןעמערָא ןגנוי ַא ןופ ,עיגרענע עקיכָאק ןיימ ןעייוואוצסיוא ידכ
 ןוא קַאזקור טימ ,ןרעדנַאװ ןזָאלעגקעװַא טלָאמעד ךימ ךיא בָאה ,רעל
 קיטש ַא ןוא טרעדנַאװעגכרוד ץייווש יד .גרעב-ןּפלַא יד ןיא ,ןקעטש
 ענעסָאלשעגנייא עבלעז יד .טינ ךימ סָאד טָאה טקיאורַאב רָאנ .,עילַאטיא

 -ַאמ:רעלטסניק עשיטָאטש יד ןיא יוװ יֹױזַא ,ןעזרעד ָאד ךיא בָאה ןרוגיפ
 ןיא ןעזעג ייז בָאה ךיא .סעיסנעמיד ערעסערג ךס ַא ןיא רָאנ ,ןלַאירעט -

 ,ןטסַאלּפ דמַאז-ןוא-ךלַאק ןיא ,ןרעשטעלג ענירג-יולב ןיא ןזלעפ-טינַארג
 יד ָאד ןטיה ןשטנעמ טינ ןוא ,ןעמַאטש-רעמייב עטמירקעגסיוא עטלַא ןיא
 ןיא ,ןײלַא רוטַאנ עקיטלַאװעג יד רָאנ ,ןרוגיפ עקיזיר ענעסָאלשעגנייא
 ןוא :ייז יז טיה ,ןרָאי רעטנזיוט רַאפ ןופ ,ןטייק ןוא ןרעמַאק-רעריטרַאמ
 ךיא .ןטייז עלַא ןופ ייז יז טקירד זייא ןוא ןייטש ןענָאט ןענָאילימ טימ
 ןקיציּפש ןיימ טימ ייז וצ ןָא ּפַאלק ךיא ,תולוק עפיט ערעייז רָאנ רעה
 ןעײרפַאב וצ ןזייווַאב ,עלעשטנעמ ,ךיא לעװ ןעוו רעבָא ,קָאטש-גרעב
 -גייק ? עמרוט רעקיביײא רעייז ןופ ןטנַאטסערַא ערַאברעדנואוו עלַא יד טָא
 ףליהוצ ןעמענ ןוא ןרָאי רעטרעדנוה ןבעל וליפַא לָאז ךיא ןעוו ,טינ לָאמ

 , . זירַאּפ ןוא ןעכנימ ןופ ןגעלָאק עניימ עלַא
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 -עגנײרַא ןוא ריט רעד ףיוא טקוקעגמוא קיאורמוא ךיז טָאה ןירב

 : טרָאװ ַא טלעטש
 .רָאטּפלוקס ַא אקווד טינ .רעלטסניק רעדעװטעי טכַארט ױזַא --
 :טצעזעגקעוַא קירוצ ךיז ןוא טרָא ןופ ןָאטעג ביוה ַא ךיז טָאה לָאד
 רעיור רעד טימ לגנַארעג ןופ !ךיא דייר ףמַאק ןופ ,ףמַאק ןופ ---

 ,ןרָאפמורַא עטַאלג סָאד ףמַאק ַאזַא וצ ןכיילגרַאפ ןעמ ןעק יוװ .עירעטַאמ
 ןברַאפ-רעסַאװ טימ ,ןברַאפלײיא טימ ? טנוװייל ןרעביא ,לזניּפ ןטימ

 ךעלדיימ ייב יו ,דלודעג ַא רָאנ ,ףמַאק ַא טינ זיא סָאד ...ןלעטסַאּפ טימ
 טרָאס רערעכעה ַא .עװנַאק ַא ףיוא דייז עקיברַאפ טימ סיוא ןעיינ סָאװ
 + טיג ךייא טקידיײלַאב גנוניימ ַאזַא ...רָאנ !סיוועג .. ,דלודעג

 : רעבלעז רעד ףוס-לכ-ףוס זיא טַאטלוזער רעד . . .לייוו ,ןיינ ---

 .קרעוו-טסנוק
 ליוו ,קרעוו ערעזדנוא ,ןרָאטּפלוקס זדנוא ! רעבלעז רעד טינ .ןיינ ---

 סָאד ...ךעלריטַאנ רעגניפ יד טימ .ןעז עדנילב וליפַא ןענעק ,ןגָאז ךיא
 העטרעדנוהרָאי .ןעמרָאפ עשיטַאטס ,עטליישעגסיוא סָאַאכ ןופ ןענייז
 רעבָא יירעלָאמ .קורדסיוא ןטרעניײטשרַאפ רעייז ןיא ןייטש ױזַא ייז ןביילב

 -מוא ןָא ןשינעצפיז עטקנעברַאפ :עביל עוויסַאּפ ,עשינָאטַאלּפ יװ זיא
 "רעד ןענעק ,סנטסקינייוו ,רעקיטסַאלּפ ,רי מ .גנוטפעהַאב ןָא ,גנומרַא
 ,סמערָא עדייב טימ עירעטַאמ יד ןּפַאכמורַא ,טָא .ןייז טַאז טינ ןײלַא טימ
 ןיא ךיז ןדָאב ,ןקירדרעד ,ןביוהפיוא ,דרע רערעוװש רעד ןופ יז ןסײרּפָא

 עיינ ןריובעג ןיא ןפלעהוצטימ יז ןעגניווצ ,בייל םענערָאװעג-ךייוו ריא
 עכעלנע מ עתמַא ןַא זיא סָאד .רוטּפלוקס ןיא סָאד ...ןעמרָאפ

 ,טסנוק

 עירָאגעטַאק ַא רַאפ סָאװ וצ ןוא ,ונ ..! טסנוק עכעלשיילפ ַא ---

 "עג רעירפ טָאה ריא יו םעד טיול ?גנונעכייצ ,עיזעָאּפ ,קיזומ ןרעהעג
 -- טגָאז

 "ילב ןענייז סָאד !קנעדעג ךיא ...,לַאװק ןייא ןופ ייז ןעמַאטש ---
 ...רעגערט-ןעמולב ,רעגניז ,קיטסַאלּפ ןופ הנותח רעסיורג רעד וצ רמז

 טיג ריא סָאװ לָאר רענעדײשַאב ַאזַא רַאפ ,סנטסקינייװ ,קנַאד ַא --

 ...דלַאב זומ ךיא !ןקידלושטנַא רָאנ רימ טעװ ריא .זדנוא

 בָאה ךיא ןעוו זַא ,ןבעגוצ רָאנ ליוו ךיא !קידנע ךיא ,קידנע ךיא --
 ייילק ןיימ ןיא ןיײרַא ןוא ןּפלַא יד ןיא גנורעדנַאװ ןיימ ןופ טרעקעגמוא ךימ

 -ַאמ עניילק ןוא ןטייקכעלגעמ עניילק ,גייצעג עניילק יד טימ עילעטַא רענ

 סָאװ עקשערומ ַא יו ,קיטנעהּפָא ןעוועג גנַאלנכָאװ ךיא ןיב ,ןלַאירעט
 ןעמונעג טָאה סע .טכַארטַאב ןיילַא ךימ ךיא בָאה ןשטנעמ ַא ןָאטכָאנ ליוו
 -גייא ,ןסָאמ עניילק יד וצ טניואוועגקירוצ רימ בָאה ךיא זיב טייצ קיטש ַא
 ןופ ןעיירפַאב ןעמונעג ,רעטציירעצ ַא ,ןוא לַאירעטַאמ רעקיטש טלדנַאהעג
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 .רעסעמ ןוא לבוה טימ ,עטָאלד ןוא רעמַאה טימ עניימ סעיזיוו יד ייז
 -ַאב טלָאמעד ךיא בָאה ױזַא ,געוו ןיא ןלעטש רימ ךיז טעװ סע רעוװ ןוא
 ! ןצרַאה ןיא עטָאלד רעד טימ ןוא ּפָאק ןרעביא רעמַאה ןטימ זיא ,ןסָאלש

 .. .תונמחר ןָא
 עצנעט-ןעגנַאלש, רעייא ןרָאװעג ןריובעג טלָאמעד טינ זיא ---

 = ..? "ןיר

 סָאװ ,לעדָאמ עקידעבעל יד ןוא ..! טלָאמעד .קיטכיר ץנַאג --
 יז לייו .ןײגקעװַא טזומעג טלָאמעד טָאה ,ןפלָאהעג יירט ױזַא רימ טָאה
 ןיימ ףיוא ןעגנַאהעגנָא ליפוצ ךיז טָאה יז לייוו ,טסַאל ַא ןרָאװעג זיא

 ?ריא טייטשרַאפ רעטציא ....גנואווש ןיא רעמַאה ןטימ םערָא

 ןוא קיטכיזכרוד ןרָאװעג רעטרעוו עטצעל יד ייב ןענייז ןגיוא סלַאד
 טָאה רע .ןָאט וצ גנורּפש ַא ךיז טביילק סָאװ ,רעגיט ַא ייב יװ רַאטש

 7 ,טעריטשרַאפ ןייצ יד וליפַא

 טלקָאשעגוצ שירעקנעדכָאנ ןירב טָאה -- ...'ייטשרַאפ ךיא ---

 ,טנָאקעג טינ סָאד טלָאװ ך י א רָאנ --- ,ּפָאק ןטימ

 "עג ,שינעקנעב ,שינעלקנעווק .טנַאקעג טינ ריא טלָאװ סיוועג ---

 ייב . . .רעטכיד ןוא רעלָאמ רַאפ ױזַא טסַאּפ סָאד ! ָאה ...שינעסייבנסיוװ

 -געטניא ךס ַא ןּפורג ענעזדנַארב ןוא ענרענייטש ענייז ןבעל רָאטּפלוקס ַא
 ןוא .טלעוו רעד ןיא ןטייהנייש עטסקידרעייפ ןוא עטסגניי יד יו רעוויס
 גיז א יװ ,סָאד רע טרעייפ רעבייל ענייש ערעייז רעביא ףמואירט ַא ךָאנ

 -עפורעג-זַא רעד רעביא עירעטַאמ רעטבעלעגפיוא ןוא רעטיוט רעד ןופ

 רעכעלקנערק ,רעכעלכייו רעד טָא רעביא ...רעקידעבעל רענ

 ...טרעטש ןוא סענעצס טכַאמ ןוא טצפיז ןוא טנייוװ סָאװ ,רענזירּפַאק
 ןוא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה "ָאי, ןייז רָאנ .ןירב טכַאמ --- .. .ָאי --

 זַא ןגָאז טלָאװעג ןלַאד טָאה רע .זדלַאה ןיא ןקעטש ןבילבעג םיא זיא
 -טנַארַאפמוא ןופ עקסַאמ ַא רָאנ הרובג ןופ עיפָאסָאליפ ַאזַא זיא לָאמטּפָא
 רַאפ סיוא ןצונ רעקנעד עכלעזַא סָאװ ,סנבעל ענעי רַאפ טײקכעלטרָאװ
 ,ךיז

 ןבָאה ןגיוא ענייז .ןגָאװצסױרַא סָאד ןזיוװַאב טינ רעמ טָאה רע רָאנ
 ריט רענרעזעלג רענעטכױלַאב רעד ןיא טציּפשעגניײיא ,ןעלדָאנ יוװ ,ךיז
 עלעטיה-ץלעּפ ןוא לרעטופ םענעייפ ריא ןיא ,זָאלג ןרעטניה .םיא ןגעקַא

 .עטרעווילגרַאפ ַא ןוא טכיל טימ ענעסָאגַאב ַא ,שנַאלָאס ןענַאטשעג זיא

 .לשיט ןייא ייב ןענירב טימ טציז סע רעזו ןעזרעד ,קיטנעק ,טָאה יז
 ריא ןענייז ,רָאה עכעלטיור-דלָאג יד טימ ,ןקַאנ-ןוא-זדלַאה רענעטקָא טלַאד

 עג טינ רעדָא ,ןייג טלָאװעג טינ רעטייוו יז טָאה .. .טנַאקַאב טוג ןעוועג
 .ןרָאװעג ךַאװש ריא ןענייז סיפ יד .טנעק
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  -עג שטיווק ַא ענדָאמ סעּפע ןירב טָאה -- (*..!ןָאסרַאג --

 םעד ןסיררַאפ טָאה לַאד .ןעגנורּפשעגפיוא קיטייצכיילג זיא ןוא ןבעג

 יװ טקוקעגנָא םיא ןוא ,ןגיוא עיורג עטלּפענרַאפ יד טימ .,ּפָאק ןסיורג

 ןיוש טָאה ,ןעגנַאגעגוצ זיא ןָאסרַאג רעד רעדייא ךָאנ רעבָא ,ןטיירדרַאפ ַא

 ןגעלרַאפ ןוא לשיט ןפיוא תועבטמ ענרעבליז עכעלטע ןבעגעג געל ַא ןירב

 : רבח-שיט ןייז וצ ןבעגעג עשטּפעש ַא

 ,רימ ךָאנ ןעמוקעג זיא ןעמ !עגעלָאק ,טקידלשטנַא ,.,..ע --

 ...זומ ךיא

 -רעזעלג רעד רעטניה ןעוועג ןירב ןיוש זיא םורַא עדנוקעס ַא ןיא

 ,ריט רענ

 לטיּפַאק רעטסקעז

 ױרעטש'םי ןיא
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 טּפַאכעגנָא רע טָאה *ַאליל; עּפַאק ןופ ןפָאלעגסױרַא זיא ןירב רָאנ יו |

 :טקידלושטנַא ךיז ןוא םערָא ןרעטנוא עטבילעג ןייז

 ,טסואוועג טינ בָאה ךיא ..!שנַאלָאס ,טוגמוא רַאפ ןָא טינ םענ ---

 "וצ ןיילַא זיא רע .לשיט ןיימ וצ ןפורעג םיא בָאה ךיא טינ ..,.רע זַא

 .. ןעגנַאגעג

 .טדערעגסױרַא ךַאװש שנַאלָאס טָאה -- !יסקַאט ַא --

 עעלַא רעלעקנוט רטד ןיא ןבעגעג עווער ַא ןירב טָאה -- ! יסקַאט ---

 יי .ןײרַא

 "ניא :םיא רעטניה ריט רענרעזעלג רעד ףיוא טקוקעגמוא ךיז ןוא

 רעצנַאג ןייז טימ לַאד ירנַא ןענַאטשעג ןטרָאד זיא לָאז םענעטכױלַאב ןטימ

 ענייז ןוא ,טנַאה ןיא --- טוה רעכייוו רעקידכעלייק ןייז ,רוגיפ רעוויסַאמ

 ירע ךיוא .גנַאגנײרַא ןקיטכיזכרוד םעד ףיוא טליצעגנָא -- ןגיוא-רעגיט

 ןוא לעדָאמ ןייז ןעוועג לָאמַא זיא עכלעוו ,יד טנעקרעד טָאה ,סיוא-טזייוו

 ױרעדנַא ןַא טימ טמערָאעג ,ןסיורד דניצַא סָאד טייטש יז .עטבילעג ןייז

 ..ןפָאלעגסױהַא קיטסַאה ױזַא עגעלָאק ןייז זיא ,סָאד טסייה ,ריא בילוצ

 ןבעגעג טינ ךיז ימ ןייק ןוא קוק ןייא טימ ןפירגַאב סָאד טָאה ןירב

 ! רענלעק (*
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 טָאה רע ,ריטיזָאלג רענעטכױלַאב רעד ןופ עמַאד ןייז ןרעטייוורעד וצ
 טרעטיצ םערָא רעלופ סשנַאלָאס סָאװ ,סָאד ןעמונעג טינ טכַא ןיא ןליפַא

 ןַא ,טייקסיז ענדָאמ ַא טליפעג רָאנ רע טָאה טנעמָאמ םעד ןיא .םענייז ןיא
 ,לרעייפ עבלעז סָאד .טמערַאװעג םיא טָאה לרעייפ-המקנ טרעקַאלפעגפיוא

 ןקיצרַאהנפָא ןתעשב ןשָאלעגסיױוא ,ךיז טכַאד ,טַאהעג ןיוש ךיז טָאה סָאװ
 -רעביא ןטכענ טָאה ,ןירב ,רע סָאװ סָאד ...לַאד ירנַא טימ ךערּפשעג
 רעטביולגעגנייא-ךיז"יא רעבלעזרעד יוװ ,ןעזעג טָאה רע תעשב ,טבעלעג
 ריא טגייל ןוא ,ןַאינָאס וצ ,יורפ רענעזעוועג ןייז וצ ךיז טרעטנענרעד לַאד
 רענעי רעטציא זומ עבלעז סָאד ,עציילּפ ןפיוא עּפַאל עכעלטיור יד ףױרַא
 -ָאעג טייטש ןַאמ רענעזעוועג סַאינָאס יו טעז רע ןעוו ,ןבעלרעביא ןיילַא
 ,קיביגכָאנ ױזַא לָאמַא ןעועג ,ןלַאד ,םיא זיא עכלעוו ,רעד טימ טמער

 ןקיטנייה ןתעשב ,םינמיס ךס ַא טול ..,סיפ יד וצ םיא ןגעלעג ױזַא
 ןגעו עדער עשיאָארעה ַאזַא ןטלַאהעג טָאה לַאד ןכלעוו ןיא ,ךערּפשעג

 עטבילעג עשירעטסיה רעביא ,עטָאלד ןוא רעמַאה טימ ,שרַאמ-רעלטסניק
 ןגעווטסעדנופ ,ןירב ,רע טָאה ,קיטינ זןיא סע ביוא םירגּפ רעביא ןוא
 לדיימ-לעדָאמ רעשיטָאזקע ןייז וצ קיטליגכַײלג ץנַאג זַא ,ןענופעגסיורַא
 םעד וליפַא טָאה ענעי סָאװ סָאד ןוא ,ט י נ דלעה רעקירָאה-טיור רעד זיא

 -עגַאב וצ טינ ידכ ,ןטערטרעבירַא טלָאװעג טינ *ַאליל, עפַאק ןופ לעװש
 ..ןצרַאה םוצ רעייז טינ ךיוא ןלַאד זיא ,םיא טימ ךיז ןענעג

 "ףוס -- ןבעגעג ךַאל ַא ךיז רַאפ ןירב טָאה --- !טיוװק רעדיוו --
 ...סיוא ץלַא ךיז טכיילג ףוס-לכ

 ןטלכיימשעצ ןיא טקוקעגנײרַא טרעדנואוורַאפ םיא טָאה שנַאלָאס
 -עגפיוא ןוא ןרָאפעגוצ יסקַאט יד זיא ָאד רָאנ .ןגָאז סעּפע טלָאװעג ,םינּפ
 ,לגייפ-טכַאנ ןסיורג ַא ןופ לגילפ ַא יו ,ריט ַא טנפע

 יװ קיגיוב ,םערָא ןייז ןופ ןבעגעג סיר ַא ךיילג ךיז טָאה שנַאלָאס
 ןטסלקנוט ןיא ךיז טקוררַאפ ןוא ןישַאמ רעד ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא ץַאק ַא
 -נײרַא קיסיפרעווש לסיב ַא ןירב זיא טײקיטסַאה ַאזַא ןופ טשימעצ .לקניוו
 ,ריט יד טקַאהרַאפ ןוא ריא ךָאנ ןכָארקעג

 ,טעּפמיא ןבלעז ןטימ ,שנַאלָאס טָאה -- ! ערעּפָא רעסיורג רעד וצ --
 -ייה ,טבודעגסיוא ךיז טָאה ןענירב יװ ,ןוא .רעּפָאש םוצ ןבעגעג גָאז ַא
 יבױלַאב םוצ ךיז טקוקעגמוא קידוועקערש ןוא ןבעגעג-גָאז ַא ךעלקירעז

 | ,עפַאק ןופ גנַאגנײרַא םענעט
 ,ןַאטנָאפ םוצ טעװערעקרַאפ ךיז ןוא ןרָאפעגּפָא זיא יסקַאט יד רָאנ יו

 ענעקָארשרעד ַא יו ,רעילַאװַאק ריא וצ טעילוטעגוצ שנַאלָאס ךיז טָאה

 : םיא ןטרַאװרָאפ ןעמונעג קידנענייו-בלַאה ןוא ,ביוט
 טסלָאז וד טלָאװעג טיִנ רַאפרעד בָאה ךיא --- ..! טסעז ,טסעז --
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 -עמוא .טשימעגניירַא ךיז טָאה ןעּפול ...*ַאליל; עפַאק ןיא ןטרַאװּפָא ךימ

 ...ךיז רע טשימ םוט

 ..ילַאד זַא ...רע זַא ,טסואוועג וטסָאה ןענַאװ ןופ --

 טימ סױרַא-טקוק ,טפָא וצ סעּפע טייצ עטצעל יד ָאד טציז רע --

 ...ףלָאװ ַא יװ ,ןגיוא ענדעשז ענייז

 ! רע לָאז ---

 .סָאד ליפ ךיא .רימ ףיוא סיוא רע טקוק סָאד -- ..2? טסכַאל וד ---

 "עג עלעדיימ קידוועקערש ַאזַא ןעוו טניז ?ארומ טסָאה וד ןוא --

 | ? ןרָאװ

 ...טַאהעג ארומ לָאמעלַא ךיא בָאה םיא רַאפ --

 וצ קיטליגכיילג טינ ץלַא ךָאנ וטסיב ,ױזַא ביוא ..7? ױזַא ,ךַא --

 ...טינ ןילַא סָאד טסייוו ןוא ביל רשפא ךָאנ םיא טסָאה . ...םיא

 יד יװ םיא סַאה ךיא ...ךיא !םיא סַאה ךיא ? ביל 1 ךיא -- == |

 לסיב ַא טימ רָאנ ,טרזחעגרעביא לָאמ ייווצ שנַאלָאס טָאה --- !טסעּפ

 ...ץלַא ךָאנ ךימ ליװ רע --- ךעלטּפַאשנדײל וצ ,גנורעּפמע ליפוצ

 ...ןסעפיוא ןצנַאגניא ..! טציא רָאנ ...ךימ רע ליוו ןסעפיוא

 טינ ילעװ ךיא !"עלעטיה:טיור, ןיימ ,ןצישַאב ריד לעװ ךיא --

 . . .ןזָאלרעד
 סָאד גָאז !דיוד ,םורַא ךימ םענ !טינ לָאמנייק !טינ זָאלרעד --

 ...רעטסנרע רעבָא !לָאמַאכָאנ

 ..! קילג ןיימ ,רצוא ןיימ ,ןבעגּפָא ןבעל ןיימ ריד רַאפ לעװ ךיא ---

 בָאה רעטציא !רימ טרעטש עקלַאואװ ןייד ?ןּפיל ענייד ןענייז ואוו

 רעטכעלש ַאזַא טינרָאג ךָאד זיא רע ? דניצַא רעקיאור וטסיב ..,ייז ךיא

 -על ַא ןיא עטָאלד ןוא רעמַאה ןטימ ךיז טמענרַאפ רע ,ךיז טכַאמ רע יו

 .רע טָאה עבט ַאזַא ...ןייטשלמרימ ןיא ןיירַא טגָאלש ןוא ּפָאק ןקידעב

 ענעדלָאג יװ !עז ,רָאנ עז ...טנעקרעד רעטנעָאנ טנייה םיא בָאה'כ

 טשרעקָא .ןגעקַא ענ ע ס רעד ןופ ךעלרעייפ יד זדנוא ךיז ןגָארט ןעניב

 עדייב .ןעמַאזוצ ןענייז עדייב רימ ןוא .ןגױלפעגסױרַא קָאטשניב-טכַאנ ןופ

 ...ןעמַאזוצ
 םַאזקרעמפיוא קירעביא טינ ךיז טָאה ,סיוא:טזייוו ,שנַאלָאס רעבָא

 ,רעיוא ןפיוא ריא טגניז ןירב סָאװ ,עזָארּפ ןיא קיריל ַאזַא וצ טרעהעגוצ

 "יא םיא יז טָאה ןענירד ןטימניא םערָאװ .ןישַאמ רעקידנפיול רעד ןיא

 :ןײרַא טינ ךיז טסַאּפ סָאװ עגַארפ ַא טימ ןגָאלשעגרעב

 ?טדערעג ריד טימ רע טָאה ךס ַא --

 רע -- טײצ עצנַאג יד טעמכ .העש עבלַאה עטוג ַא ..? רע ---

 ,ןײלַא

 ? טדערעג ךיוא רימ ןגעוו --
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 יד ןעגנוזַאב רָאנ רע טָאה טייצ עצנַאג יד ...קינייו רעייז --
 -עג"ןיילק ןוא ןײרַא למיה ןיא טסנוק עשיטסַאלּפ יד ןביוהעג .רוטּפלוקס

 רע טרפב .ןעװעג טינ סָאד זיא טַאקילעד .ןטסנוק ערעדנַא עלַא טכַאמ

 רעטשרעטנוא רעד ןיא ...רעלָאמ ַא וצ ןוא שיט ןיימ וצ ןעגנַאגעגוצ זיא
 ;טינ רע זיא שטנעמ רעכעלנייוועג ןייק זַא ,ןייז-הדומ רעבָא ךיא זומ הרוש
 ןייז ,טעברַא ןייז .ךיוא שטנעמ רעצנַאג ַא רע זיא טנַאלַאט רעסיוא זַא
 םיטש עכעלבָארג ןייז ןוא ןעקנַאדעג ענייז ,טלעוו יד ןסַאפפיוא ןייז ,רוגיפ

 ,קָאלב ןייא ,טכַאמעג סוג ןייא ןופ יו סעּפע זיא ץלַא --

 ינק סנירב ףיוא טצעזעגרעביא שנַאלָאס ךיז טָאה טכירעגמוא ץנַאג
 ,זדלַאה ןייז טּפַאכעגמורַא ןוא

 סייוו רעטציא -- םיטש רעטרירעג ַא טימ יז טכַאמ -- רעטציא --
 ךיז ךיא בָאה ,דיוד ,טסיזמוא טינ !שטנעמ רעתמא ןַא טסיב וד זַא ,ךיא
 !גנוי ןיימ ,ריד קנַאד ַא ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןופ .טבילרַאפ ריד ןיא
 ! קנַאד ןסיורג ַא

 ןעמונעגנָא ןירב רעבָא טָאה טפַאשביל ןופ לַאפנָא ןכעלצולּפ ַאזַא
 : טכַאדרַאפ לסיב ַא טימ

 .תולעמ עניי מ טינ ? ױזַא וטסקנַאד סָאװרַאפ ---

 -יפרַאּפ רעצנַאג רעד טימ ליומ םעד טכַאמרַאפ םיא טָאה יז רעבָא
 :עינָאלד רעטרימ

 .ןײלַא סָאד טסייוו וד ! וד ,טינ גערפ ---

 :טימרעד טניימ יז סָאװ ןשטייטרַאפ ןעמונעג ךיילג ןוא

 ...סָאװ רַאפרעד ריד קנַאד ַא ? תמא םעד ןגָאז טינ סָאװרַאפ ןוא ---
 סָאװ ןוא טלדנַאהַאב ױזַא ךימ טָאה רע סָאװ ,ךַאז ןייק ףיוא קידנקוק טינ
 ןגעוו ּפָא טוג ױזַא ךיז וטספור ,רעניימ ןצנַאגניא ..,רעניימ דניצַא טסיב וד
 ,טימרעד טסנעקרענא וד .ךימ וטסרעפטנערַאפ קידנסיוו טינ ןיײלַא .םיא
 -לדךיימ ןיימ ,ןפרָאװעגקעװַא ױזַא לָאמַא ךימ ךיא בָאה טסיזמוא טינ זַא
 ןיא ןפרָאװעגקעװַא -- טַאהעג בָאה ךיא טָאװ ץלַא ,ץלָאטש ןיימ ,טפַאש
 ןטרָאד ךימ רע טָאה ןביוהרעד .עילעטַא ןייד דניצַא זיא סָאװ עילעטַא ןייז
 רעמ רימָאל רָאנ ...טכַאמעג ךעלקילג ןוא טקינײּפעג .טקירעדינרעד ןוא

 !ןדייר טינ ןופרעד

 סָאד ןוא ,שירעכַאלּפָא עלעּפַאק ַא ןירב טרעפטנע --- .. ! רימָאל ---

 -- ,ןצרַאה ןיא ךָאטש ַא רעפיט ךָאנ םיא טיג טכַאדרַאפ ןופ עלעדָאנ
 "גוט ןייד רעטנוא ָאד טָא ,ואוו-ץעגרע ,עלעקניוו ַא ןיא ואוו-ץעגרע רעבָא
 !טינ ךיז רעזייב ...רימ טכַאד ױזַא .ביל ךָאנ םיא וטסָאה ,טסורב רעלעק
 ...ךעלריטַאנ ץנַאג ךָאד זיא'ס
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 יז רע טָאה ,ןעגנואווצעג םיא טלָאװ רעטוג-טינ ַא יו סעּפע ןוא

 עריא ןוא טװאורּפעג טײקנטלַאהעגסױא סשנַאלָאס :טוװאורּפעג רעדיוו

 : ןעקנַאדעג ענעטלַאהַאב

 שינעטלעהרַאפ סָאד ,. ! ןלייצרעד ךיוא ריד ךיא ןעק סיינ ַא ,ָאי ---

 ...רָאג ,רָאג ןיוש טלַאה ןַאינָאס ןוא ם י א ןשיווצ

 ייב טּפַאכעגנָא שנַאלָאס םיא .טָאה ,טוט יז סָאװ קידנטכַארטַאב טינ
 : סעציילּפ ענייז

 ? תמא ןַא זיא'ס ..7? רע זַא ,טסניימ וד ---

 ןײגוצּפָארַא יז ןעגנואווצעג ,םעלק ריא ןופ טיײרפַאב ךיז טָאה ןירב
 יד ןופ ןייש םייב .טרָא ריא ףיוא קירוצ ךיז ןצעזקעװַא ןוא ינק ענייז ןופ
 ייז ןוא .ןגיוא יד ןיא טקוקעגנײרַא ריא רע טָאה ךעלרעייפ עקידנפיול
 טָאה סָאװ ןירעגיט רעגנוי ַא ןופ ןגיוא יד יװ ןעזעגסיוא דניצַא םיא ןבָאה
 .ביור ףיוא טגול ןוא סעניטסָארט-סובמַאב ןשיװצ ןטלַאהַאב ךיז

 "עג גערפ ַא טקיטשרעד יז טָאה --- ? ןָא ױזַא ךימ וטסקוק סָאװ ---
 - ןבעג

 טימ ךיז טייגעצ ַאינָאס יצ דא ױזַא סע טייג סָאװ ךיד ןוא --

 ..?טינ יצ ,םיא

 ןפרָאװעגקירוצ ךיילג ןוא טכַארטעג טינ עדנוקעס ןייק טָאה שנַאלָאס

 : עגַארפ עשיגָאל רעייז ןוא עכעלברַאה יד

 ןבָאה עדייב רימ !ךימ יו ױזַא ךיד !ַאה-ַאה ,ךיד יו יױזַא ךימ ---
 ! ךיוא וד !ךיוא וד !ַאה-ַאה ...המקנ

 .ךעלריטַאנמוא לסיב ַא טרעהעגנָא ךיז טָאה לרעטכעלעג רעזייב ריא
 :ןבעגעג גערפ ַא ױזַא םתס רָאנ טָאה רע .ןגיוװשרַאפ סָאד טָאה ןירב רעבָא

 ? וטסניימ ױזַא ---

 ןוא ,ךיז ןעייגעצ ןטרָאד ייז .ךיא ןיב רעכיז !רעכיז ןיב ךיא ---
 עקיטנייה ...רעירפ יו רעמ ךָאנ ךיז ןביל רימ ! ךיז ןביל רימ ....רימ
 ןעז טסלָאז וד -- טּפַאכעגמורַא דליוו םיא יז טָאה -- !ןעז וטסלָאז טכַאנ
 ןסעגרַאפ ןצנַאגניא ןוא ןבעגּפָא ךיז ןעק ךיא יװ ,ןייז-טוג ןעק ךיא יו
 ,רעירפ ,ןיב ךיא קירעגנוה יו ךיא ליפ טשרע דניצַא ....ןײלַא ךיז ףיוא
 ךָאד ךיז טסָאה .ןעגנַאגרַאפ טיטעּפַא רעצנַאג רעד רימ זיא ,עפַאק ןבעל
 טימ טסע יורפ עטבילעג ַא יו ןעזוצוצ טסָאה וד ביל יװ טמירַאב רעירפ

 !סָאד ךיוא !רערעיײט ןיימ ,ןעז וטסלָאז סָאד ךיוא ?ןיינ .. ,טיטעּפַא
 ! פָארַא רימ ןעייג ָאד ! ןייטש ביילב ,(*רעפָאש

 .רעוויירד (*
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 ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא ,עמַאד ןייז טימ ,ןירב זיא סַאג רעקיטייז ַא ןיא
 -סער ןעלבענעשעפ ַא ןופ גנַאגנײרַא ןַא טינרָאג טנָאמרעד סָאװ ,לּפערט ַא
 ,עניילק ענטסימוא :ןגָאז טנעקעג טלָאװ ןעמ ,ךעלרעטצנעפ יד ,ןַארָאט
 עטלטסעקעג עקידנעעזסיוא-קיליב טימ ןעגנַאהרַאפ ןעועג ָאד ןענייז
 סָאװ ,סעגנעטס ענעדייז עיולב טימ ןטימניא ןדנובעגרעביא ,סעקנַאהרָאפ
 ,סעמשטערק עשידנַאמרָאנ ןוא עשינַאטערב ןופ ליטס םעד ןענָאמרעד
 ,רָאי טרעדנוה רַאפ ןופ ליטס-קיטסור ןטלַא רעייז טימ

 ןכייצ-עגַארפ ַא טימ עמַאד עטצוּפעגסיױא ןייז טקוקעגנָא טָאה ןירב
 ,רענייד ןַארָאטסער רעטמירַאב רעד זיא סָאד טָא : טסייה'ס .ןגיוא יד ןיא
 וטסָאה יצ ? ריד ייב טסייה סָאד יװ ,?ןטרעצנָאק-קַאמשעג, טיג ןעמ ואוו
 ? תועט ןייק טינ

 טרעפטנעעגּפָא ךיילג שנַאלָאס םיא טָאה עגַארפ רעמוטש ןייז ףיוא
 :עלעגניצ ןקידעבעל ריא טימ

 זיא רעדָאי יד --- ץכעלָאש יד טינ ! דיוד ,גנערטש ױזַא טינ ---
 ! ןעז וטסעװ --- עלייוו ַא טרַאװ .,קיטכיוו

 :ןעזעג ןוא טרַאװעג עלייוו ַא רע טָאה
 -:ַארפ ַא ,רענלעק-רעביוא רעד :טסייה סָאד ,לעטָאה'ד-רטעמ רעד

 ,ךַארּפשסיױא רענייש ןוא ןרעינַאמ ענייש טימ ,טַאלומ רענייש רעשיזיוצ
 :ןשנַאלָאס רַאפ טגיונרַאפ ףיט ךיז טָאה

 ! םַאדַאמ ,ָאד ךייא ןעזעג טינ גנַאל ןיוש --
 רע זיא -- ןסױטשעגנָא ןירב ךיז טָאה -- ? םיא טסנעק וד ,ךַא --

 | ? ןליטנַא ענייד ןופ טינ

 ןטלַאה וצ טינ םיא טרעטש סָאד רָאנ .רע זיא רעזעילַאגנעס ַא .ןיינ ---
 רעהַא רימ ןעמוק ןעּפול ַאוסנַארפ טימ .הבורק עטייוו ַא ענייז רַאפ ךימ
 ןעמָאנ ןפיוא ,יָאגניס עיסָאמ; :ןדייב זדנוא ייב רע טסייה ןסייה ןוא ,טּפָא
 דנעוו ַא ךיז יז טָאה -- ,ןעז וטסעװ דלַאב טָא ..דנַאלרעטָאפ ןייז ןופ
 יב :"רטעמ; םענייש םוצ ןבעגעג

 .? יירפ ןיא ץַאלּפ רעזדנוא ,ָאגניס עיסָאמ ---
 יד ןבעגעג לכיימש ַא ךעלפעה רענעי טָאה -- !םַאדַאמ ,יירפ ---

 ,ןוא עװכַאּפ רעד רעטנוא ןופ טּפַאכעגסױרַא ךיילג עטעוװרעס עסייוו
 ןטגערפעגכָאנ םוצ ךיז ןזָאלעגקעװַא ,סקניל ןוא סטכער ריא טימ קידנכָאפ
 רעביא ,ּפענק עטדליגַאב יד טימ ,לטיק ןצרוק ןסייוו-יינש ןייז ןיא ,ץַאלּפ
 דניצַא רטעמ רעד טָאה ,ךיש עטריקַאל ןוא ןזיוה-גניקָאמס עצרַאװש יד
 -חנותח םוצ רָאּפ ענייש סָאד טריפ סָאװ קעלַאשרַאמ ַא יו ןעזעגסיוא
 עלעביוטש ןייק : עטעוורעפ ןייז טימ געוו םעד ייז רַאפ טצוּפ ןוא ,טײצלָאמ
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 "רעביא טינ ייז לָאז עלעכיור:טערַאגיס ןייק ,ןלַאפ טינ ייז ףיוא לָאז
 ,טיטעּפָא ןטוג םעד ןגָאלש

 רענעטכױלַאב-טַאמ ַא סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה *ץַאלּפ רעזדנוא;

 -עּפַאט-טיור ַא טימ ,טייז ןייא ןופ ,רעכוזַאב יד ןופ טלײטעגּפָא ,לקניוו

 ןוא ;עזַאװ רעיולב ַא ןיא ןעמעטנַאזירכ עסיורג טימ ןוא טנַאװ רעטריצ
 טרַאּפש סָאװ ,לייז ןטפיורשעג םענייש ַא טימ --- טייז רעטייווצ רעד ןופ

 עטלטסעקעג טימ ,לרעטצנעפ א רעביא טיפוס ןכיוה-טינ םעד רעטנוא
 .ןעוועג סָאד זיא לקניוו רעכעלטימעג ַא .גנַאגנייא ןיא יוװ ,סעקנַאהרָאפ
 ,לַאקָאל ןטכוזַאב-טוג ןיא טייקכעלמיטניא ןופ עלעזדניא ןַא

 לכיימש ַא ךעלדניירפ שנַאלָאס טָאה -- !ָאגניס עיסָאמ ,קנַאד ַא --
 ןוא ןעלטנַאמ ערעזדנוא ןעמענוצ לָאז ןעמ סייה ."רטעמ, םוצ ןָאטעג
 -ָאמ ַא !ןירב דניירפ ןיימ זיא סָאד !ןדירפוצ ןייז ןלָאז רימ זַא ,ױזַא וט
 ןבעג ןעק "ןרעטש-םי; רעד סָאװ ןסיוו ךיוא לָאז רע ליוו ךיא ...רעל

 ...טנעילק ןטוג ַא

 ,טגערפעגרעביא ןירב טָאה -- ?"ןרעטש-םי; רעד --
 טָאה -- ןַארָאטסער רעשירעיוּפ טשרמולכ רעזדנוא טסייה ױזַא --

 ,טשטייטרַאפ שנַאלָאס םיא
 רעקיטיוה-לקנוט רעד טָאה -- !םַאדַאמ ,רימ ףיוא ךיז טזָאלרַאפ --

 ןטרעבליזַאב ַא טימ ,ןטרַאק-וינעמ ייווצ טגנַאלרעד ןוא טרעכיזרַאפ *רטעמ,
 ? םַאדַאמ ,ןעקניבט רימ ןלעװ סָאװ ןוא -- עטרַאק רעדעי ףיוא ןרעטש-םי

 רעסיורג ַא יו טסנרע ןוא ךעלכַאז טנָאטַאב "רימ; םעד טָאה רע
 ,טנעיצַאּפ ןטנעגילעטניא ןייז טימ ןעמַאזוצ ,טכַארטַאב סָאװ ,רָאסעּפָארּפ
 | .ןעלטימ עכלעוו טימ ןוא םיא ןלייה ןביוהוצנָא ױזַא יו

 ןעמונעג שנַאלָאס םיא טָאה קיניזפיט ןוא טסנרע ױזַא טקנוּפ ןוא
 עכלעזַא ןיא ךיוא ךיז טיײטשרַאפ יז זַא ,ןזיורעד :סרעדרָא עריא ןבעג
 יד .טינ יז טעשזדנָאלב וינעמ רעכייר רעד ןופ טניריבַאל ןיא ןוא ,ןכַאז
 -רַאפ רטעמ רעקיטיוה-לקנוט רעד ןוא טלעטשַאב טייהנייש עקיטיוה-לקנוט
 ,טביירש

 -- (*טינשפיוא םוצ ;ילבַאש ןטכייל ַא --- ןטכורפ-םי יד וצ --

 -טָאה ַא רעדָא ,וװַארג ןסיז-בלַאה ַא --- ןטַאלַאס יד וצ ; ןָאקַאמ ןטלַא ןַא

 ...רעטָאס

 רטעמ רעד טָאה --- ..? סרעוועיד-'רָאה ןופ ןָא ָאזלַא ןביוה רימ ---
 ,ּפָאק ןקישוּפ ןייז טימ טלקָאשעגוצ גנונעקרענָא סיורג טימ

 ןוא טרעפטנעעגּפָא טיירטשעצ שנַאלָאס טָאה --- ! סיוועג ,סיוועג ---
 הינעמ רעד ןיא טקוקעגנײרַא רעפיט ךָאנ

 .ןטשרואוו ענעטינשעג (*
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 טָאה ץלַא טינ .ךַארּפש-םַארגעלעט רעד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה ךירב

 ,רעלצניוװָארּפ ַא טליפרעד ךיילג םיא ןיא טָאה רטעמ רעד .ןענַאטשרַאפ רע

 םיא טָאה ןוא ,ןירַא טינ ןלַאקָאל ערעייט עכלעזַא ןיא טקוק רעכלעוו
 : טרעלקרעד ךעלפעה

 ןטעטילַאיצעּפס יד ןענייז טינשפיוא ןוא ןטעטשַאּפ ,ןטכורפ-םי --

 ...זיוה רעזדנוא ןופ

 -- ןגָאלשעגרעביא שנַאלַאס םיא טָאה -- ץלַא ןופ רעירפ רָאנ --

 א .טפַאז ןָאמיל טימ סלײטקַאקיָאנַאזניז ייווצ ןעגנַאלרעד זדנוא טסייה

 ...זָאלג ןדעי ןיא ןָאטוצנײרַא ןסעגרַאפ טינ ץכעלָאש-ןָארטיצ לקיטש

 ןעוועג םיכסמ ָאגניס רטעמ טָאה -- (*: םַאדַאמ ,זיוורעס רטָאװ ַא ---

 -ףַאפ טנעה עלעקנוט ןוא עלָאמש ענייז טימ ןוא ;טקעּפסער סיורג טימ

 -ףָאפ יד וצ ךעלנע -- ינק סנדייב ףיוא ןטעוװרעס עטלטסעקעג טיײרּפש

 עכייוו טימ ,ךָאנרעד .ךעטשיט םוצ ןוא ךעלרעטצנעפ יד ףיוא סעקנַאה

 דלַאב ןוא ,ןטנעילק ענייז ןופ ךיז טרעטייוװרעד ,רעגיט ןגנוי ַא ןופ טירט

 ןסייו ַא טימ עלעקער ןירטסויל ןעיולב ַא ןיא ,ףליהעג רעגנוי ןייז טָאה

 "עג ןוא .סליײטקָאק עטלעטשַאב ייווצ יד ץַאט ַא ףיוא ןגָארטעגוצ ,ךעטרַאפ

 ,בָאגוצ ַא סלַא -- ןעלדנַאמ ענעצלַאז

 רעד םיא זיא ,טכוזרַאפ טָאה ןירב סָאװ ,ןּפָארט ןטשרע םעד ןופ

 ,גנירמיצ ןופ טפוד ןטכידעג ַא טימ ןרָאװעג לופ ןַאגרָא-םעטָא רעצנַאג

 ןופ טכַאמרַאפ ןגיוא יד שזַא טָאה רע .ץכעלָאש ןָארטיצ ןוא טַאקסומ

 .טכַאמעגפיוא קירוצ םיא ייז טָאה רעטכעלעג סשנַאלָאס .האנה

 ןָא לַאקָאב ריא טּפַאלקעגנָא יז טָאה --- ...! דיוד ,טנוזעג ןייד ---

 ,םענייז

 : טנרעלַאב םיא יז טָאה ןטייווצ ןוא קנורט ןייא ןשיווצ ןוא

 ןטוג םעד ךיז ןיא ןעיצ רעמ !רעביל ןיימ ,טלייאעג טינ רָאנ --

 טָאבעג רעטשרע רעד זיא סָאד .ןסע יוװ ןכוזרַאפ רעמ .ןעקנירט יוװ ,חיר

 טכוד סע יװ ,ןריפוצכרוד טכייל ױזַא טינ זיא סָאד ןוא ,סונעג ןתמא ןופ

 ךָאנ ךיז רינערט ,טייקטינעג רעצנַאג ןיימ ייב ,ןײלַא ךיא .סיוא ךיז

 ןעו ןבָארּפ ךַאמ ךיא .גָאט ןקיטנייה וצ זיב טסנוק רעקיזָאד רעד ןיא

 ּפַאכ ךיא .עטנַאקַאב טימ רעהַא ךיא םוק לָאמעלַא טינ .טינ טעז רענייק

 ,טנוװָא ןיא טינ דָארג ןוא ,ןילַא ענייא ,טייצ וצ טייצ ןופ ,ןײרַא ָאד ךיז

 ןענייז טלָאמעד .קיטשירפ ןטייווצ םוצ ,גָאטיײב רָאנ ,קידלמוט זיא'ס ןעוו

 קעטשרַאפ ךיא .ערעסעב ַא זיא גנוריוורעס יד ןוא רעכוזַאב רעקינייװ ָאד

 עלַא רימ רַאפ ןליּפשפיוא זָאל ןוא לקניוו ןטבילַאב ןיימ ןיא ָאד ךימ

 ךלעפ ןופ ,םי ןופ :תוחיר ןייז ןקַאמשעג ערעייז עלַא ןוא ןרילָאק-זייּפש

 !עמַאד ןיימ ,ןעניד וצ ךייא טיורג (*
201 



 ךיא ץיז עדנוטש עטוג ַא .רעטלעק ןופ ןוא יירעזעק רעד ןופ ,דלַאװ ןופ ןוא

 רימ ייב טפור סע גנַאלקּפָא ןַא רַאפ סָאװ ,ןײלַא ךיז וצ וצ ךיז רעה ןוא
 עטלּפָאט ַא זיא סע ....חיר רעדעי ןוא םעט רעדעי ,רילָאק רעדעי סױרַא

 -נורטענּפָא-בלַאה ,ןלופ ַא ןופ גנולק רעטרעדנערַאפ רעד וליפַא .האנה
 עבָארג ַא .ץריוועג ןלעיצעּפס ןייז וצ ָאד טיג לַאקָאב ןקידייל ןוא םענעק
 ךיז ןגעלפ רעסערפ עשימיור עקילָאמַא יד .ּפָא ץלַא סָאד טיוט גנוקיטעז
 עייג רַאפ טרָא ןכַאמ וצ ידכ ,ענעסעגעג סָאד ןופ ןעיירפַאב ךעלטסניק
 ןעלדנַאהַאב ,ןפוא ןשירַאברַאב ַאזַא ףיוא טינ לָאװבָא ,רעסעב טינ .ןטכירעג

 זיא סָאד רָאנ ...ןעגנוי-בעל ענעפורעג-יוזַא יד ןַאגרָא-קַאמשעג רעייז
 ,ןרויטקָאנ ַא סנעּפָאש ןופ שרַאמ-ןטַאדלָאס ַא יװ ,טסנוק ןופ טייוו ױזַא
 | ...זָאוטריװ ַא ןופ טליּפשעג

 -עּפַא עטשרע יד ןעמוקעגנָא ןענייז ץַאט םענרעבליז םעניילק ַא ףיוא
 רעטוּפ ףיוא ,עניילק ץנַאג ,עקידכעלייק ןעוועג ןענייז סָאד ,סנסיב-טיט
 לפייה קיד ַא טימ ןעוועג ייז ןענייז טקעדַאב ןוא ,ךעלטסָאט עטניורבעגוצ
 "עגוצ-דנור טימ ךעלטסָאט עבלעז יד .רַאיוװַאק ןקידנרעק ןוא ןעיורג ןופ

 ךָאנ ייז טָאה ָאגניס רטעמ ..ןָאמעס ןעװעזָאר ןוא (*קילַאב םענעטינש

 -רעביא רעלעט יד ףיוא ןוא ייז טצירּפשַאב"ָארטיצ טימ : טרעסעברַאפ
 ,לוגס ןעװעזָאר-סייוויץרַאװש ַא -- רעלעט רעדעי ףיוא ,טגעלעג

 עטקָאטעג יד טימ רָאנ ,טצונַאב טינ לּפָאג ןייק ייז וצ טָאה שנַאלָאס
 םענייש םוצ ןגָארטעגוצ ,סרעטסיוא יו קיטכיזרָאפ ןוא טַאקילעד ,רעגניפ
 יד טכַאמרַאפ:בלַאה ןוא ןייצ עקידנעשטשילב עריא טימ ןסיבעגנָא ,ליומ
 .ןגיוא

 םענייפ םוצ ךיז קידנרעהוצ ,יז טכַאמ -- רַאיװַאק רעקידנרעק --
 ,דנַאלסור ןטייוו ןופ סורג ַא .םי ןשיּפסַאק ןופ ץנעסע ןַא יו זיא --- ,קַאמשעג
 .ןכַאמכָאנ טינ סָאד ןעק דנַאל ןייק

 ןבעגעג גערפ ַא ךעלפעה ָאגניס רטעמ טָאה --- ? ךָאנ --
 -- ךָאנרעד ,רטעמ םעד טקוקעגנָא גנערטש שנַאלָאס טָאה --- ! ןיינ --

 ןטכורפ-םי ערעזדנוא :דניצַא --- רעילַאװַאק ריא

 ריא טביולעג ָאגניס רטעמ טָאה -- ..! ןירענעק ַא זיא םַאדַאמ ---
 ןופ ליפוצ זַא ,ןעיײטשרַאפ טסעג ערעזדנוא עלַא טינ --- טײקנטלַאהעגקירוצ

 טקיטעז ןוא קַאמשעג ןקיליוא ןַא רעביא טזָאל ײרעשַאנ רעצרַאװש רעד:-טָא

 ,..ךיג וצ
 "יש אמזוג ַא טימ ,ךעלדער ףיוא שיט רעקידנרָאג-יירד רעשּפיה ַא

 טּפוטשעג ךעלרעייפ טָאה םיא ,ןרָאפעגנָא זיא ,ןרָאג ןדעי ףיוא ךעלעס
 ָאד ןענייז ןעלסיש עטליקעגנָא יד .ךעטרַאפ ןסייוו ןיא ףליהעג סָאגניס

 .ןָאמעס-סייוו (*

299 



 ןבָאה ,ףליהעג ןייז ןוא רטעמ רעד ,עדייב ןוא .זייא רעקיטש ןיא ןסעזעג
 .ןריוורעס ןעמונעג טינעג ןוא קנילפ

 .ןבעגעג גערפ ַא רטעמ רעד טָאה -- 1 סרעטסיוא ענירג --
 --- ,ןפורעגּפָא שנַאלָאס ךיז טָאה --- ,רעלעט ןדעי ףיוא יירד ---

 ,רעמ טינ

 (*? ןטָאלעב -- |

 ,יירד ךיוא --
 ? סמעלק --
 ,ייווצ --

 (**? ןטעווערק עיורג ---
 ,ריפ-יירד רָאנ --

 (***? סטעקוב ---
 ,עבלעז סָאד ---

 (****1 ןעגיטסוגנאל ---
 .ענייא --

 ? רַאמָא'ה ---

 ,ןרעמַאלק יד רָאנ
 ? סעקרעגוא-םי --

 ,ענייא ---- |

 ,טוג ןוא טַאלג ןעגנַאגעג יא ןיטנעילק ןוא רעװרַאס ןופ טעוד רעד
 -ץלקנעווק ןופ רוּפש ַא ןָא ,לוק ןיא רעטיצ ןייא ןָא ,סייררעביא-םעטָא ןָא
 -עגנעמַאזוצ גנַאל ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,לרָאּפ-ערעּפָא ןַא ייב יו :שינ
 טימ רע .טנעגיריד ןופ עלעקעטש ןפיוא טינ ןליפַא טקוק ןוא ןעגנוז
 -עג ןיא ,רעלעט עשּפיה יד ןוא ...ָאנַארּפָאס ריא טימ יז ,רָאנעט ןייז
 ױזַא ןענירב ןבעל ,רעטעלב-קָאטשניײװ ענעײלעצרָאּפ עסיורג ןופ טלַאטש
 -ַאש ײלרעלַא טימ ןרָאװעג טקעדַאב לייוורעד ןענייז ,עמַאד ןייז ןבעל יו
 ,עבלעג-םערק ,עװעזָאר -- "טסביוא-םיא עטכָאקעג ןוא עיור ןופ ןעגנוריט
 רעד ...עטלקנערּפשעג ,ענרעטומלרעּפ ,עקיזָאלג ,עטױרילַארָאק ,עיורג
 ןטָארטעגקירוצ ןענייז סרעװרַאס יד ,ןרָאפעגּפָא ןיוש זיא שיטדזיוורעס
 רעכייר רעד ןופ ןסײרּפָא טנעקעג טינ ןגיוא יד ץלַא ךָאנ טָאה ןירב ןוא
 ייוצ טימ ,טכייל םיא טָאה שנַאלָאס זיב ,רעלעט ןייז ףיוא עיצַאטסורקניא
 :ןבעגעג לשטעּפ ַא ,רעגניפ עמערַאװ

 .סרעטסיוא עסייוו (*
 ,סּפמירש (**

 ,ספמירש עטמיור (*"**

 1 ,סרעטסּבאל עניילק טרָאס ַא (*י**
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 ןוא ..!ןָאבױה !רעביל ןיימ ,ןקוקנָא םוצ רָאנ טינ זיא'ס --

 רעד טיול ייג ךיא .וט ךיא סָאװ וט ,ןעשזדנָאלב וצ ארומ טסָאה וד ביוא

 ...טלעטשַאב בָאה ךיא יו גנונעדרָא |

 ענירג יד ןבעגעג-םעטָא ןַא ןבָאה טַאמָארַא-םי ןטרירטנעצנָאק ַא טימ

 ןרעיוזוצרעביא טינ ידכ ,ןָאמיל טימ טצירּפשַאב םיוק .סרעטסיוא-רעלק

 םעד ןביײרטרַאפ וצ ידכ -- גרַאק-וצ טינ ךיוא ןוא ,םעט ןכעלריטַאנ םעד

 ריא ןוא ,טנרעלעג שנַאלָאס םיא טָאה ױזַא .טנורג"םי ןופ קַאמשעג-ייב

 יד טַאהעג ןבָאװ םעט ןרעטעפ ַא .ךיילג דלָאג טימ ןעוועג זיא ערעל -

 יז ךָאנ טָאה רעבָא רַאפרעד .ןטָאלעב עטלטניּפעג-ךעליולב ,עלעג-םערק

 .גנוקיווקרעד רעדנוזַאב ַא רָאג ןפורעגסױרַא ילבַאש רענעקנורטעג רעד

 "ורט; רעד טָאה ,סַאװק-לּפע ןופ קַאמשעג ןשימייה ןטייוו ַא טימ ,טמעטַאב

 ,לרעטלומ רענעטומלרעּפ רעדעי ןופ טייקכייר יד טנָאטַאב ןייוו *רענעק

 -ערק עיורג יד ,גנוצ רעד ףיוא טייגעצ סָאװ ,סעטַאקילעד-םי ַא טימ לופ

 -רעייא ענעבירעג טימ ךרַאמ-ןּפרַאק ןופ קַאמשעג ַא טַאהעג ןבָאה ןטעוו

 -ַאפ רעבלעז רעד ןופ םיבורק --- סטעקוב ענעלַארָאק יד ןוא ; ךעלכלעג

 שיילפ ןיא רעלעדייא ...רעטַאקילעד ןוא רעשיטַארקָאטסירַא רָאנ ,עילימ

 םעט ןקידנעמיווש ַא טַאהעג ןבָאה סמעלק עיור יד .רילָאק ןיא יו ױזַא

 ןבעגעג ןירב ייז טָאה *ַאיציּפ-םי; .ןעלסייוו עטצריוועג ןוא ענעצלַאזעג ןופ

 טקעמשעג רעבָא טָאה עלַא ייז יו רעסעב .ןכוזרַאפ ןכָאנ שינעמענוצ ַא

 "ןריהעג ַא יװ טרַאצ ;רַאמָא ןופ ץכעליפעג -ןרעמַאלק עכעלריטַאנ סָאד

 ,טָאה עקרעגוא-םי עקירָאה יד ...טעװַארּפעגוצ ןזָארג-םי טימ ,טעטשַאּפ

 "דייוועגניא עפרַאש עריא טימ ןקָארשעגּפָא לסיב ַא ,יז ןדיינשפיוא ןכָאנ

 רעשיטסַאלע רענירג רעד ןיא .טַאמָארַא ןקידלבעווש ריא טימ ןוא .ןרילָאק

 ןסיױרג ַא ןיא יװ ,ךעלמירדח עטלייטעג ןטכיולעגפיוא ןבָאה ץכעלָאש

 לַארָאק יו טור ,ןגעלעג ןעמעלַא יז ןיא זיא ךרַאמ-םי רעשירפ .,ּפָאקַײַאמ

 -- טצַארקעגסױרַא עלעפעל רענרעבליז ַא טימ ,טלטניּפַאב ץרַאװש ןוא

 ,סנצלַאזעג עטנַאקַאבמוא ןַא יו ,גנוצ רעד ףיוא ןצלָאמשעג סָאד ךיז טָאה

 ןכָאנ ןוא ...שיפיבלַאה ,שטנעמ-בלַאה -- סענעריס-םי ןופ זייּפש ַא

 "גײרַא ךיז ןיא טָאה ןעמ זַא ,טכודעג ךיז טָאה ןייוו טימ סָאד ןעקנירטרַאפ

 ,ןשינעפיט ענעצלַאזעג יד ןיא ,טבעלַאב סָאװ ,תויח-םי קיטש ַא ןעמונעג

 .טסקַאװ ןוא טרעשטעלּפ ןוא ןטרָאד טמיווש סָאװ ץלַא

3 

 ןטימ ןעקנעװשוצּפָארַא ןזיװַאב טינ ךָאנ ןבָאה שנַאלָאס ןוא ןירב

 ָאגניס רטעמ ןוא ,קַאמשעג טכורפ-םי ןטצעל םעד ,ילבַאש ןֿבעלרעיוז

 ןייז טקישעג רעירפ רע טָאה .סנטייוורעד ןופ טקרעמַאב ןיוש סָאד טָאה
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 -כעלייק ערעכַאפניא ףיוא רעלעט:עיזַאטנַאפ יד ןטייבוצרעביא ףליהעג

 ,ךעלדער ףיוא שיט ןטייוצ ַא טימ ןרָאפעגנָא רע זיא ןילַא ןוא ,עקיד
 ,ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז ןטנעמַאטרַאּפעד עשיזיוצנַארפ עלַא ,טעמכ ,ואוו
 ,ןטשרואוו עקיטפַאז רעדָא ,ענעקורט-בלַאה ,ענעקורט ענייז טימ רעדעי

 ןוא ...סעדַאלור ,ןטעטשַאּפ ,רעבעל עטלפורטעג ,ןעגנוצ עטרעכיורעג
 ןרָאװעג טקעדַאב רעדיװ טסעג עדייב ןופ רעלעט עסייוו יד ןענייז דלַאב
 "רעד טינ לָאמסָאד ךיוא טָאה שנַאלָאס .ןימ ןדעי ןופ ךעלצענעּפ עניד טימ

 "עד ןייא ןופ לָאמ ייווצ ןלעטשַאב לָאז רעילַאװַאק רעטינעג טינ ריא ןזָאל
 -ַאּפ רעבעל-ןזדנעג ןופ ,טסייה סָאד .?ַארגיַאופ, ןופ רעסיוא ,סעטַאקיל
 -רַאפ ,רעניורב-לעה ַא יו טרַאצ זיא סָאװ ,ץטעמ ןופ טמוק סָאװ ,טעטש
 .ןגיוא, עקידוונח:ץרַאװש טימ יו ,טלפורטעג זיא ןוא םערק רעטליק
 ךיז ןענעגונַאב וצ תוחוכ עכעלשטנעמ יד רעביא ןעוועג ךעלקריוו זיא סע

 ,ןסיב םענעטלעז ַאזַא ןופ ץענעּפ ןייא טימ

 "ךַאל ַא שנַאלָאס טָאה ..! ענימ עקירעיורט ַאזַא טינ ךַאמ ---

 ,ריד ביולרעד ךיא ןוא ..! םַאנסיוא ןַא זיא ,וטסעז ,סָאד -- .ןבעגעג
 וצרעד זַא ,טינ סעגרַאפ רָאנ .עיצרָאּפ עטלּפָאד ַא ,ןילַא רימ יוו ױזַא
 ! רעביל ןיימ ,ןָא-סיג ,ןָאקַאמ רעטיור-לקנוט רעד טרעהעג

 רעדיוו זוא ,ןרָאפעגּפָא זיא ךעלדער ףיוא שיט רעקידנרָאג-יירד רעד
 רעד וצ ךיז ןרעהוצוצ יירפ ,ןילַא ךיז טימ ןבילבעג לרָאּפ עגנוי סָאד זיא
 רעד ןעוועג זיא טנכייצעגסיוא .ןקַאמשעג עטכוזעגסיוא עיינ ןופ עמַאג
 ץענעּפ רעקיטפַאז רעד .ךעלרעפעפ עצנַאג טימ טריקיּפ ,ימַאלַאס רענעקורט
 .טעטשַאּפ רעטסָארּפ ,רעטצריוועג-שיפרָאד רעד ןוא טשרואוויַאנגָאלָאב ןופ
 ,"סעקַאילפ, עשיליוּפ ןָא טנָאמרעד טָאה ןָא'נגיװַא ןופ עדַאלור-ודנַא יד

 ,דייוועגניא-סבלַאק ןופ סעטַאקילעד ַא -- םעט ןיא רענייפ ןוא רעליק רָאנ

 -ַאבוצסיױרַא יױזַא יו ,דוס םעד ןעמ טסייוו ךיירקנַארפ-דיז ַא ןיא רָאנ ןוא
 טייג רעדנעל ערעדנַא ןיא סָאװ ,ןלייט ןופ קַאמשעג ןטריניפַאר ַאזַא ןעמוק

 -עגרעביא ןוא טפמעדעג בָארג ןטרָאד טרעוו סע רעדָא ,ץעווינ ןיא סָאד
 . ..טרעפעפ

 שנַאלָאס ןוא ןירב ןוא ,טקיטלעװַאב ןדייב ייז ןבָאה ןקַאמשעג עיינ יד
 ךיז ןפרָאװעגרעביא שירעפיטש רָאנ ,ךיז ןשיוצ טדערעג קינייװ ןבָאה
 ,ןטייווצ ןוא ןסיב ןטוג ןייא ןשיווצ ,רעטרעוװ רָאּפ ַא טימ

 -טנַא ןצנַאגניא ךיז טָאה רעלעט רעטגיילַאב-ןיד סנירב ןעוו ,טָא
 .טצפיזעגּפָא רעכעליירפ רע טָאה ,טזיולב

 / ףימ טסָאה וד סָאװרַאפ ,שנַאלָאס ,ךיא ייטשרַאפ רעטציא ,ַאנ --
 ,טסואוועג טלָאװ ךיא ןעוו .םייהרעד ןיא ריד ייב ןסינעג ליפוצ ןזָאלעג טינ
 רעסעב ןיוש ךיא טלָאװ ,רעדנואו עכלעזַא ָאד ןטרַאװ זדנוא ףיוא זַא
 .טסַאפעג
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 טכַאלעצ שנַאלָאס ךיז טָאה -- טגיוטעג טינ רעדיוו טלָאװ ---

 יד טלּפָאטעג טסטלָאװ ,ןטלַאהקירוצ טנָאקעג טינ דניצַא ךיז טסטלָאװ --
 טעוװ דלַאב ,סנקירעביא . , ,טיורב ליפוצ טכיורברַאפ טסטלָאװ ,סעיצרָאּפ
 -עּפַא ןטוג ןייד ןעניפעגקירוצ וטסעוו ,ןטַאלַאס יד ןעגנַאלרעד זדנוא ןעמ
 ,טיט

 וענייז רעלעט עקישיילפ עסייוו יד .ןעשעג ךעלקריוו זיא ױזַא ןוא
 ןוא ,דנַאר ןטעדליגַאב םעניד ַא טימ ,עיולב-לעה ףיוא ןרָאװעג ןטיבעג
 .סָאד .ןרָאפעגנָא ךעלרעייפ זיא ךעלדער ףיוא שיט רעטנרָאגעג רעטירד ַא

 ןופ ןטכירעג ,סעװַארטָאּפ-ןסנירג ןופ גנולעטשסיוא עצנַאג ַא ןעוועג זיא
 ענירג ,סעקרעגוא עיולב ןופ רַאיװַאק :רעכעטיירק עטכָאקעג ןוא עיור
 עניילק :טפַאזיןָאמיל ןוא ליוא ,רעקוצ ןופ סוָאס ַא ןיא ךעלּפעק-עלעביצ
 עסייוו עטרינירַאמ ;סעקרעגוא עשירפ ןופ טַאלַאס ;ןקָאשיטרַא עטכַאקעג
 .ןעיליזָארטעּפ ןוא זעק-םערק טימ טליפעג ךעלכעטער עטיור ;ןעמָאװש
 טמוק סָאװ ,סנירגיָאימַאב ,סוָאס ןקיניײװ ַא ןיא (*קַאבַאק רעמילַאזורעי

 ענירג :ןסָאגעגרעביא רעטוּפ ענעזָאלעצ טימ ,ןעלזדניא עשיכירג יד ןופ

 "סוגַארַאּפסַא ;טנָאמיּפ ןטיור טימ ןוא ןסיװָאשנַא טימ יטרישרַאפ ןווילָא
 ...טעװַארּפעגוצ סוָאס ןסייוו ַא טימ ןציּפש

 ןרָאװעג טריטסורקניא רעלעט עשירפ יד ןענייז לָאמ ןטירד םוצ
 ןופ תוכרב יד טימ --- לָאמ סָאד .ןעגנוריטַאש ןוא ןרילָאק ײלרעלַא טימ
 ."ּפַא ,טייצלָאמ ןופ רעמענלײטנָא עדייב יד ,ןבָאה ייז ןוא .דרע רענירג רעד
 ,ןקַאמשעג עטנַאקיּפ-בלַאה ןוא טייקטכייל רעייז טימ טשירפעג

 -ָאס טָאה ױזַא --- ..! רעביל ןיימ ,ןזײּפשרָאפ ץלַא ןענייז סָאד ---

 וצרעד זיא טיורב -- רעילַאװַאק ןקירעגיינ ריא טנרָאװעג רעדיוו שנַאל
 טסַאּפ ווַא ר ג רענענַאטשעגסיױא רעסיז-בלַאה רעד-טָא רָאנ ,קיטיונ טינ
 !ןָא-סיג .טנכייצעגסיוא ןסנירג יד וצ ךיז

 זיא רע .םיא טסייה ןעמ סָאװ סָאד טגלָאפעג ןרעג טָאה ןירב דיוד
 -סיוא טינ ףרַאד ,ןכוז טינ ףרַאד ןיילַא רע סָאװ ןדירפוצ טסכעה ןעוועג
 ןזָאלוצסיױא סָאװ טימ ןוא ןביוהוצנָא סָאװ טימ ,ןגרָאז טינ ןוא ןביילק
 יז ,.,,ץלַא רַאפ ןיוש טגרָאז ןירעלעּפַאב עקיטיוה-לקנוט ענייש ןייז
 עטכַאמרַאפ בלַאה טימ ,ךָאנ טייג רע ןוא ,עלעטנעה ַא רַאפ םיא טריפ
 | ,טינ טעשזדנָאלב ןוא האנה טָאה ,ןגיוא

 יירד יד ןופ ןיז םעד ןפיירגַאב וצ --- רע טכַאמ --- ןָא-ביוה ךיא ---
 .ןסָאנעג קיסיילפ ױזַא ןבָאה רימ עכלעוו ןופ ,ךעלדער ףיוא ןשיט-רעביוצ
 .. .ןובשח טימ ןוא לכש טימ רעבָא ,לּפָאג-ץיּפש ןפיוא ןימ ןדעי ןופ ,תמא

 יּפש יד ןעמונעצ ,זיור עטקיטייצעגרעביא ןַא יו ,רע טָאה ייברעד

 .טַאלּב ןקיד ַא ןופ טלַאמשעג ןיא סעּבריק טרָאס ַא (*
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 ,םיא ןיא ןוא קָאשיטרַא ןטקַאּפמָאק רעבָא ,םעניילק ַא ןופ רעטעלב עקיצ
 יא ליומ סנירב .ץרַאה ןכייוו ןיא ןרָאפעגנײרַא רעסעמ ןוא לּפָאג טימ

 רעקידרעסַאװ ַא ןופ םעט ןלעדייא ןַא טימ ןרָאװעג-לופ ,םעדכָאנ דלַאב

 עטלקָאשעצ ןייא רָאנ טָאה רע .טדערעג טינ רעמ רע טָאה ןדייר .עסַאמ-סונ
 ,רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ןביוהעג רעגניפ יירד עטלעטשעגפיוא טימ טנַאה
 | ...האנה עמוטש ןוא עקידנסקַאװ ןייז טימרעד קידנקירדסיוא

 -עגנָא שנַאלָאס םיא ףיוא טָאה-- ?ןיז רעד זיא ,וטסגָאז סָאװ ---
 ,ןגיוא עקידנכַאל עריא טלעטש

 -םי יד ןופ ןקַאמשעג עכעלגעמ עלַא רעירפַא :זיא ןיז רעד -- |

 "דרע ןפיוא ךיז טעשַאּפ טָאװ ץלַא ןופ ןקַאמשעג יד ךָאנרעד ; ןשינעפיט
 ץלַא ןופ ,אפוג דרע רענירג רעד ןופ םימעט עכעלרעה יד דניצַא .ךַאלפ
 ,סנטסקיניוו ,רעטכיד ַא ...סיוש ריא ןיא טעיידעג ןוא טסקַאװ סָאװ
 .טגָאזעג ױזַא טלָאװ

 .רעטציא -- ןפלָאהעגרעטנוא שנַאלָאס םיא טָאה -- רעטציא ןוא --
 | ..ידרע רעד ןוא למיה ןשיוצ טבעווש סָאװ ,סעּפע ךָאנ טמוק

 ,ןסױטשעגנָא ןירב ךיז טָאה -- ...לגילפעג ---
 ,ןפָארטעג ---
 וצ טוג זיא עריטרעװָא-סונעג ַאזַא ןעמָאקלופרַאפ וצ ידכ ןֹוא --

 "עג שיאַאזָארּפ ...לָאט ןוא גרַאב ןופ טמוק סָאװ םעד טימ ןקידנערַאפ
 ...טסביוא עשירפ טימ ןוא רָאפקָאר ןוא זעק-ןגיצ טימ :טדער

 ?ערויטרעװָא ריד ייב טסייה ץלַא סָאד ןוא ? ךיא רעה סָאװ ---

 רעבָא .ךָאנ טמוק ,טעלַאב ןוא רָאנעט-ןדלעה ןטימ ,ערעּפָא יד --
 ןעמ לָאז ןטקַא עלַא זַא ןעגנַאלרַאפ טינ ךָאד טסנעק . .,לָאמ שרעדנַא ןַא
 ! יעלּפ ואוו-ליס ,ָאגניס רטעמ ...העש ןייא ןיא ןליּפשרַאפ ריד

 ,טַאלומ ַא ןופ רָאה עקישוּפ יד טימ .ָאגניס רעכעלפעה רעייז רעד
 רעקיטיוה:לקנוט ןייז וצ ןעוועג קיטליגכיילג-טינ ךעלקריוו םינּפַא זיא

 עטוג ענייז יו ױזַא ,גנוריוורעס ןייז ּפָא טוג ױזַא טצַאש עכלעוו ,ןיטנעילק
 -ענ וצ ןטָארטעגוצ זיא רע ןעוו לָאמ רעדעי םערָאװ .סעיצַאדנעמָאקער
 רָאנ ,ןענירב רַאפ טינ ,טגיונרַאפ ךיז רע טָאה ,גנולעטשַאב עיינ ַא ןעמ
 ןעלסייו עכעלבלעג יד טימ ,ןגיוא עצרַאװש ענייז ןוא ,ןשנַאלָאס רַאפ

 :ץנַאלג ןקידלמיוב ַא טימ ןרָאװעג ןסָאגרַאפ םיא ןענייז

 -ַאפ :רידנעמָאקער ךיא ? םַאדַאמ ,ןסע רעטייוו רימ ןלעװ סָאװ --
 !ךעלנייועגרעסיוא ...ןוא .טכירעג-גָאט סָאד -- טנייה . ..ןַאז

 ,רעגניפ עניורב-לקנוט עטגײלעגנעמַאזוצ יירד ןביוהעגפיוא טָאה רע

 -בלַאה טימ ןגיוצעגסיוא ןוא ךיז ןעמלצוצרעביא טיירג ןעוועג טלָאװ רע יו

 : ןגיוא עטכַאמרַאֿפ
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 (*! עיסיילדעד ---

 -עגרעביא ןוא עטרַאק-זינעמ רעד ןיא טקוקעגנײרַא טָאה שנַאלָאס

 (**...רעסַאש ַאליַא -- ןַאזַאפ :טנעייל

 ױעוװעג םיכסמ יז טָאה -- !טנכייצעגסיוא ---

 . "ֿפיה רעד טָאה --- ןטרַאװ ןזומ םַאדַאמ טעװ ןטונימ ןעצ רעבָא ---

 .טכַאמעג שירפ לָאמעלַא טרעוו רוטינרַאג יד -- טנרָאװעג רעוורַאס רעש |

 ,טינ ךיז ןלייא רימ ---

 סעציײלּפ סנירב ןעמונעגמורַא שנַאלָאס טָאה ,קעװַא זיא רע ןעוו ןוא

 : םערָא ןייא טימ
 ?לַאװסיױא ןיימ ריד טלעפעג יוװ ---

 .. .עביל ןייד יו יױזַא ---

 ! רימ ףױא רעטייוו ךיז זָאלרַאפ .קנַאד ַא --

 .ביוט ןוא דנילב ןיב ךיא .ןגיוא יד סילש ךיא .ךימ זָאלרַאפ ךיא ---

 * .ױןעמוג םעד : םענייא רעביא ךָאנ ךיא זָאל ןטנעמורטסניא-ליפעג עלַא ןופ

 רעכלעוו ,ָאגניס ןקידנעלכיימש ןייד ןָא רימ ףיוא קיש ,שנַאלָאס ,וד ןוא

 ןעזעג זיא סע ןעוו ךיד ןבָאה סָאװ עלַא יו ױזַא ,טבילרַאפ ריד ןיא זיא

 למיה ןופ יוט ןטימ ,ןשַאלפ עלופ ןוא רעלעט עטרילָאק טימ וצ רימ םיא קיש

 -עטסירּפ ןיימ טסיב וד ןוא רעקיביולג ןייד ןיב ךיא .דרע רעד ןופ טעז ןוא

 | ! ןמ"א .ןיר
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 םענרעבליז ןרעביא טלקָאשעג ךיז טָאה רעדעפ עטױר-קידלָאג ַא

 רע ןעו ,ןַאזַאפ םענעטָארבעג םעד טעטסעיַאמ ןייז ןופ ןָאפ ַא יו ,קעדוצ

 -פיוא ךעלרעייפ קעדוצ םעד טָאה ןעמ ןעוו ,ןוא .שיט םוצ ןעמוקעגנָא זיא

 םענופ ,רעטניורברַאפ ַא ןוא רעקידנקעמש ַא ןסעזעג ןטרָאד רע זיא ,ןביוהעג

 רע זיא ןסעזעג .,ןזָאלרַאפ טשרעקָא טָאה רע ןכלעוו ,ךיק ןיא טַאמילק ןסייה

 ןטזָאלגַאב ןופ לסיש ןלַאװָא ןַא ןיא ,טסייה סָאד ,הכולמה-אסכ ןלָאמש ַא ןיא

 -עגמורַא םיא טָאה ,רעבעגטַאר ןופ םוירעטסינימ עצנַאג ַא יו ,ןוא ,םייל

 עקידכעלייק ,ןענָאיניּפמַאש ןופ רוטינרַאג רענעביוהעג רָאג .ַא טלגניר

 ןיא עלַא -- ךעלעקלעביצ ןוא ןלעּפורט ןוא ןווילֶא עטליפעג ,ךעלערעמ

 טָאה ןטרָאג ןוא דלַאװ ןופ חיר רעטכידעג ַא .טלגערּפעג םערק ןרעיוז

 "עג חיר רעד זיא רעכעלטיטעּפַא ךָאנ ןוא .ןגָארטעג ןעמעלַא ייז ןופ ךיז

 קיצנוק לגיופ םענעטָארבעג םעד טָאה רעװרַאס רעטינעג רעד ןעוו ,ןרָאװ

 -ַאב ןוא סוָאס ןכייר טימ ןסָאגַאב ,רעלעט יד ףיוא טגעלעצ ,ןטינשעגפיוא

 .סעשילעד (*

 .קַאמשעג-רעגעו ןטיול ןָאזַאפ (**
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 קירוצ ףיוא ןטָארטעגּפָא .ןירג ןוא יורג ןוא טיור -- גָאלוצ ןטימ טצוּפ
 ןייטשסיוא תעשב רוחב רעמורפ ַא יו ,טסעג יד וצ םינּפ ןטימ ָאגניס זיא
 ענייש יד טימ לרָאּפ טבילרַאפ סָאד ױזַא קידנזָאלרעביא :הרשע-הנומש
 -ַאב ,גיוא ףיוא גיוא ,סע טסייה ,ייז ןלָאז .ןיילַא ךיז טימ ןוא סעיצרָאּפ
 האנה ןוא ןָאטעגּפָא ייז רַאפ טָאה רע סָאװ טעברַא לקיטש סָאד ןרעדנואוו
 .ןבעל ןופ ןבָאה

| 
 "ךַאפ טימ טייקעג ,קלח ןייז ןופ ןדיינש ןעמונעג ךעלעמַאּפ טָאה ןירב

 ןכלעוו ַא טימ ןכיילגרַאפ טלָאװעג ןוא םעט םוצ ךיז טרעהעגוצ ,דנַאטש
 טינ ןוא ,טכזרַאפ לָאמַא טַאהעג ןיוש טָאה רע סָאװ ,טכירעג זיא טינ
 טנָאמרעד םיא טָאה סוָאס רעטכידעג רעד רָאנ ,ךיז ןענָאמרעד טנָאקעג
 , ,.םייהרעדניא ןעמַאמ רעד ייב עקשטַאק עקידהרות-תחמש עטצריוועג ַא
 טליפעג ךיז טָאה דליוו ןטרַאצ ןקיזָאד םעד ןיא .סָאד טינ טרָאפ זיא סָא ד
 -סיוא יד ןוא ,חעש לטרעפ רעטצעל רעד ןיא גנוטיירגוצ ןופ טייקשירפ יד
 ךעלגעמ טינ םייה רעטלַא רעד ןיא ןענייז עכלעוו ,ןעלטימ ןופ טייקטכוזעג
 ,ןעניפעג וצ ןעוועג

 -רַאפ ןוא טפלעה ַא יו רעקינייוו ,קלח םענייש ןייז ןופ ,ןסעגעגּפָא
 ןייז טגײלעגנעמַאװצ ןירב טָאה ,ןָאקַאמ ןקידנעילג-טיור טימ ןעקנורט
 טדערעגוצ טינ םיא טָאה שנַאלָאס רָאנ .ןייטש ןזָאלעג ןוא לּפָאג ןוא רעסעמ
 עלעסיב ַא טימ טקוקעגנָא רָאנ םיא טָאה יז : רעלעט ןייז ןקידיילוצסיוא
 .תונמחר

 -רעױדַאב ןופ עלייוו ַא ךָאנ יז טכַאמ ...טניואוועג טינ טסיב --
 ךיזןבעגּפָא וצ ,רעקנימערָא ןיימ ,טניואוועג טינ טסיב --- ןגייווש ןכעל
 םייחרעדניא רימ ייב ןוא .לָאמ ןייא ףיוא ןטכירעג עטוג ליפ ױזַא טימ
 ןוא סיזא לסיב ַא ךיז ור זיא ...ץרַאה סָאד טּפַאכעגרעביא ךיוא וטסָאה
 ...לגיופ ןדליוו ןיימ ןקידנערַאפ לָעװ ךי א יװ קוק

 ןעגנוגעװַאב עקידוונח עכלעוו טימ טרעדנואווַאב ןוא טקוקעג רע טָאה
 טיצעצ ,יז טמענ סנסיב עניילק ....ךַאז עשיאַאזָארּפ ַאזַא טקידנערַאפ יז
 ןוא רעגניפ יד רָאנ :סמערא יד טינ טקורעצ ,ןּפיל ענייש יד ליפוצ טינ
 ןָא טינ טמענ לּפָאג רעד סָאװ סָאד .ריא ייב ךיז ןגעוװַאב ךעלכענק-טנעה
 טלַאפ ןּפָארט ןייק .טיורב לקיטש ןקניניילק ַא טימ רעטנוא יז טּפוטש
 .קיאור טכיזעג סָאד ,ענדעשז טינ ןענייז ןגיוא יד ,פָארַא טינ ריא ייב
 .לַאקָאב-ןייוו ריא ןופ ּפָא טקנירט יז רעדייא ןּפיל יד ןסַאלעג טשיװ יז
 םענעפילשעג ןפיוא רעביא טינ טביילב קעלפ רעקיטעפ רעטסדנימ רעד
 ,דנַאר םענרעזעלג

 ןירב ךיז טָאה ןרעינַאמ ענייפ עריא רַאפ גנורעטסײגַאב ןייז ןיא
 טימ ןרירַאב סָאד ,ןקַאנ ןטריטלָאקעד ריא ןבעגעג-שוק ַא ןוא ןגױבעגּפָארַא
 ,טשטנעבעג טימרעד ןענייז ןענילָאערק רָאנ סָאװ ,טיוה עקידייז ַאזַא ןּפיל יד
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 יז רָאנ .גנושירפרעד ַא ןעוועג ,טייקידרעפעלש רעטכייל ןייז ןיא ,םיא זיא

 : ךיז ןופ ןסױטשעגּפָא ,גנוגעװַאב-עציילּפ ןייא טימ ,םיא טָאה
 ! טסלציק וד ,ךַא ---
 + ..יטרעסעד ןיימ זיא סָאד ---
 !רעביל ןיימ ,סיוארָאפ טספיולרַאפ וד ---
 ,ןייש זיא טסוט וד סָאװ ץלַא ,ןייש ױזַא טסע וד ---
 ןיש ןענעק ,ןסע ןייש ןענעק סָאװ יד :עטכישעג עטלַא ןַא --

 ,ןביל
 -רעד ךיא !שנַאלָאס ,ריד ךרוד ךיא םוק גנוגייצרעביא ַאזַא וצ --

 סנטָאש ענירג יד טימ ,םייהרעד ןופ ךעלדיימ עמערָא-טולב יד ןָא ךיז ןָאמ
 הבוט ַא ןָאטעג ןטלָאװ ייז יו ייז ןבָאה ןסעגעג .ןגיוא עקיטעמוא יד רעטנוא
 רענעמ יד ךָאנרעד ,סעמַאמ יד טכַאמעג ךעלקילג רעירפַא .טלעוו רעד
 .+.ערעייז

 סָאװ ...טקעטשעגנָא ייז ןבָאה ,רעביל ןיימ ,ךיד ךיוא ןוא ---
 ? ךָאנ וטסליוו

 ,טשינרָאג רעמ ?ךיא --

 -ניא רעביא טינ ןעמ טזָאל טרעצנָאק ַא ? טשינרָאג טסייה סָאװ ---
 | .טקילײװגנַאל רע ןדייס ,ןטימ

 ? ךיז טיצרַאפ רע ןעוו רעדָא ---
 -עג ךיק עשיזיוצנַארפ עביל רעזדנוא טָאה לַאפ ַאזַא רַאפ ךיוא ---

 | ,...טגרָאז
 -וצ יז טָאה ,טניימ סָאד סָאװ טגערפעג טָאה ןירב רעדייא ךָאנ ןוא

 : טלעטשַאב ןוא רעוװרַאס .םעד ןפורעג
 ז טעברָאס ןגָארטיצ ---
 טכייל ,םערק ןּפָארט ַא ןָא ,סנריורפעג עכעלנירג ענעגָארטעגוצ סָאד

 טָאה ,עקרָאק"ןָאמיל ןוא טפַאזןָאמיל טימ טעװַארּפעגוצ ןוא טרעקוצעג

 םענערָאװעגידימ סנירב ףיוא גנוקריוו עקידנקיווקרעד ץנַאג ַא טַאהעג
 "ייו ענעקנורטעג יד ןופ גנוציהרעד יד טליקעגּפָא ךיג טָאה סע ,טיטעּפַא
 ,גנואיידרַאפ יד טשירפעגּפָא טָאה סע ,ןענ

 -- סנריורפעג סָאד קידנעװטנורג ,רע טכַאמ --- ןיוש בָאה ךיא --

 ...ןַאזַאפ םענייש םעד טמעשרַאפ בָאה ךיא סָאװ הטרח יװ סוג ױזַא
 !ןייז טסיירטעג דלַאב טסלָאז וד ---

 .גנולעטשַאב עיינ ַא טכַאמעג לופסינמייהעג טָאה יז ןוא
 ןבָאה סָאװ ,ןזעק ײלרעלַא ןופ ץנַארק רענייש רָאג ַא ןעוועג זיא סָאד

 ָאד .סופ ןקירעדינ ןייא טימ עזַאװ רעקישטַאלּפ ַא ףיוא טרעכעפעצ ךיז
 טימ יו ,למיש ןסייו רעייז טימ ,ירב ןוא רעבמעמַאק :ןעוועג ןענייז
 -כייר רעגערָאװעג-ףייר רעד טימ ,טליפעג ןוא טקעדַאב טסָארפ ןטכייל ַא
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 רעסייוו יו ,רעד ןעוועג זיא ָאד .םערק ןבלעג-ןָאצ-טנַאפלעה טימ יװ ,טייק
 -לזעלבעג רעד ןוא לַאטנַאק רעטנַאקיּפ רעקיטכיזכרוד-בלַאה ןייטשנרעב
 -פַאהרַאנ רעד ןוא סיװסיטּפ רעטרַאצ רעד : ילַאס-טרָאּפ רעכעלטעפ רעט
 -יעלב עטרירָאמרַאמ ןרעדָא ענירג ןוא עיולב טימ יד : עוורעשז רעקיט
 -ָאמ, רעטלטניּפַאב למיק טימ רעד ,ַאלָאצנערָאגָאג ןוא רָאפקָאר ,ןרעװָאיד
 -גירג רעטרַאה ןייטש רעד ןוא זעק-ןגיצ רעקיטפערק רעד ,זעק-"עיס
 ןצנַאג ַא ןעמעטַאב וצ טגינעג םיא ןופ בָאש ןייא סָאװ ,ןַאזעמרַאּפ רעכעל
 סעקרָאק-זעק עטנקירטעגוצ יד ןופ סעיצַאירַאװ יד טיול . ..טיורב-רעטוּפ
 ןיא ןלָאמוצּפָא ןעװעג טרעװ סָאד זיא ,ןײלַא ןטינש-ןטייז עכייוו ןוא
 ,רעמיצ:-זייּפש ןיא ןעגנעהפיוא ןוא עיציזָאּפמָאק "ןבעל-ליטש, ַא

 ץלַא סָאד סע ןעק רעוװ ,ןקָארשרעד עלעּפַאק ַא ןירב ךיז טָאה -- ,ָא --
 ' ...?ןעמעננײרַא ךיז ןיא

 טרָאס ןייא רָאנ --- ,טקיאורַאב שנַאלָאס םיא טָאה -- ! טיהַאב טָאג --
 ןוא ןקוק וטסעװ עקירעביא יד ףיוא ןוא ןכוזרַאפ וטסעװ ייווצ רעדָא
 םעד טָא ריד טַאר ךיא ...טַאז ױזַא ןיוש טסיב וד סָאװ ןרעױדַאב
 ץענעּפ ַא --- ןביוא ןופ ןוא זעק-םערק טימ טרימשַאב קיד -- לרעקערק
 -פרַאש ןוא טייקכייוו רעטעפ ןופ קַאמשעג רעטשימעג רעד ,ָאלָאצנערָאגָאג
 וצ טומ ןעמוקַאב ןיילַא ןיוש וטסעװ ךָאנרעד .טנכייצעגסיוא זיא טייק
 ירב ,םענעגױצַאב יוט ןסייו טימ יװ ,ןכַאלּפ םעד טָא .ןופ ןכוזרַאפ
 רע טקנעב סָאד !ןרערט עלעג"םערק ענייז טימ טנייוו רע יו רָאנ עז
 -קנַארפ ןיא ןזעק עלַא ןופ גיניק רעד זיא רע .ןיבמ ַא ןופ ןעמוג ןכָאנ ױזַא
 רעדיוו ןיוש טסרילרַאפ וד .ךָאד עז ךיא !רעסעב ךימ זָאל רָאנ . . .ךייר
 .. ןכַאז עטוג ןופ םערַאה ַאזַא ןיא ּפָאק םעד

 עשהירב עריא טימ טריוורעס טונימ ןייא ןיא םיא סָאד טָאה יז
 ןעמוקַאב ,ןזעק ענייפ יד רעסיוא ,ןבָאה סרעקערק עטגײלַאב יד ןוא .טנעה
 ,רעגניפ עטקָאטעג עריא ןופ טײקטמעטַאב עמערַאװ יד

 עטרעדנואוורַאפ רָאּפ ַא ןסירעגפיוא רע טָאה --- .. ! קיטנַא ןַא --
 סָאד טלָאװ רעװ --- ןייוו-טיור טימ ןעקנירטרַאפ ןוא ןכוזרַאפ ןכָאנ ןגיוא
 ..!טלעװ רעד --- ןיא ןטרעסעד עלַא הרַּפכ ַא 1 ןביולג ןעוועג

 -ַאב ןוא גנורעטסײגַאב ןייז טימ טצונַאב ךיז טָאה שנַאלָאס ןוא
 ; טלעטש

 ָאסַארויק ןּפָארט רָאּפ ַא !ןטכורפ עטשימעג טימ יטנַאמוּפס ---
 ,,,לַאקָאב-טכורפ ןדעי ןיא ןסעגרַאפ טינ

 עטצעל ריא ןענירב טרעלקרעד קידנכַאל יז טָאה -- ,ןבָאנס יד --
 -מַאש ןעקנירט וצ בוח ןקילײה רעייז רַאפ ןטלַאה ייז עלַא --- ,גנולעטשַאב
 עצנַאג ַא רָאנ ,זָאלג ןייא טינ ןוא .טיײצלָאמ ןכייר ַא ךָאנ ךיילג רעינַאּפ
 ןוא קַאמשעג"ןטוג ןראפ אצוי טינ ייז ןענייז ,ייז ןעניימ ,שרעדנַא ,שַאלפ
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 ,ןייוו ןטרָאס יירד ךָאנ ,רעינַאּפמַאש רעבָא . ..רעסינעג ןופ טעקיטע ןרַאפ

 טכיירגרעד ,טעטילַאניגירָא ןייז טרילרַאפ ,ןעקנורטעג ָאד ןבָאה רימ סָאװ

 ןעקנירט וצ טוג זיא רעינַאּפמַאש .גנובעלַאב רעכעליירפ ןופ ליצ ןייז טינ

 ַא ןּפַאכ תעשב -- ץלַא יװ רעסעב .רעטעּפש ייווצ רעדָא העש ַא טימ

 ? טסצנַאט וד ...לַאקָאל-סגנולייוורַאפ ַא ןיא ץנַאט ןטכייל

 ךימ טגנערטש רע רָאנ .ןסעגרַאפ טינ ךָאנ ךיא בָאה רעצלַאװ ַא --

 ַא ,ןָאטסָאב רעקיאור ַא זיא ,ןסע ַאזַא ךָאנ ,רעמענעגנָא ךס ַא ...ןָא

 ...ָֿאגנַאט רעשידָאלעמ

 "גָאק ןעיצ ןָא טסביוה ,לכש םוצ ןעמוק ןָא טסביוה וד !ָא ,ָא --

 ךיז רימ ןלעװ !ןמיס רעטוג ַא זיא סָאד ...ךיז ןסַאּפוצ ,ןצנעווקעס

 ןעיג רימ רעדייא .לַאקָאל-ץנַאט ַא ןיא ואוו-ץעגרע ןּפַאכנײרַא עקַאט

 ...רימ וצ ףיורַא

 לָאמַא .ןטייברעביא טניימעג בָאה ךיא ןוא ?ריד וצ רעדיוו ---

 .טניימעג ךיא בָאה ,עילעטַא ןיא רימ וצ ...שרעדנַא סעּפע

 :.געגנַאגרַאפ יד םורַא ליפוצ ךָאנ רימ טבעווש ןטרָאד ,ןיינ ---

 ךיז לעװ ךיא .ןרעטש רימ טעװ יז ...ענייד יװ ױזַא ,ענימ .טייה

 .. .יירפ ןליפ טינ

 ,טכערעג טסיב וד .יײטשרַאפ ךיא ---

 "טכורפ ןסיורג ןיא ,יטנַאמוּפס רעשינעילַאטיא רעקידנזיורב רעד

 םעד וצ ךעלנע ,ןייװ-סעקניזָאר ןופ םעט ןקיטפערק ַא טַאהעג טָאה ,לַאקָאב

 יםייהרעדניא ןטַאט םייב ןעקנורטעג טייצ-חסּפ לָאמַא טָאה ןירב סָאװ

 לּפע רעדַאנַאק ,ןַאנַאב ,סַאנַאנַא ךעלקיטש עטקָארבעגנָא יד טימ ,ןעמַאזוצ

 רעבירַא טפערט סָאװ ,גנופַאש ַא ןפַאשעג סָאד טָאה ,סעדגַאי-רעטניוו ןוא

 ןטָאּפמָאק עלַא טייקטכייל ןייז טימ ,קיטייצכיילג ,ןוא םעט ןכייר ןייז טימ

 ,טלעוו רעד ןיא

 ןָא -- ,טביולעג ןירב יז טָאה -- !ןירעביוצ ַא טסיב ,שנַאלָאס ---

 -גרעוו ַא יװ ןרָאװעג רעווש טלָאװ ךיא .ןריולרַאפ ָאד ךיז ךיא טלָאװ ריד

 וצ :םעד ןיא טײטשַאב ץנוק ןייד .טציהעגרעביא ךיז טלָאװ ךיא .גנַאלש

 ךימ ליפ ךיא .ןשירפרעיז דלַאב ןוא ןכַאמ-דימ .ןליקּפָא ןוא ןציהרעד

 ...טכייל ױזַא

 "נָא םוצ ...קינכעט יד טּפַאכעג טסָאה .רעליש רעטוג ַא טסיב --

 רָאנ ןסע טינ טסעװ וד זַא ,טַאהעג ארומ ךיא בָאה טײצלָאמ ןופ ביוה

 -יײרעלָאמ ענייד ןופ ןלייצרעד ןייא ןיא ןטלַאה טסעװ וד זַא ,ןריּפָאזָאליפ

 תועט רעכעלקילג ַא ...רעלעט ןיא ןעײרעלָאמ יד ןעז טינ ןוא רענעלּפ

 ךיז לָאז רע סָאװ וצ ,טנַאלַאט רעתמא ןַא זַא ,ןביולג ןָא ביוה ךיא .ןעוועג
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 ןעקנירט דניצַא ןוא ,ונ ,לופטנַאלַאט סױרַא םיא ייב טמוק --- ןעמענ טינ
 ץרַאה ןייד לפיוו ןריּפָאזָאליפ ןוא ןדייר וטסנעק עוװַאק םייב .עוװַאק רימ
 -עג ןכעלטימעג ַא ןלעטשנעמַאזצ וטסנעק יצ ,ןעז ךימָאל ןוא ! טסולעג
 ,טײצלָאמ ַא --- ךיא יוװ ױזַא ,ךערּפש

 -ּפָא-ךייוו ןפיוא ןוא ןרָאװעג טמַארעגּפָא לָאמ ןטצעל ַא זיא שיט רעד
 טימ ןַאק ענרעבליז עלופ ַא טצנַאלגעגפיוא טָאה ךעטשיט ןטלטשרעבעג
 טעקיטע ןפיוא .רעקיל טימ שַאלּפ עלעקנוט ַא ןוא ןסַאט עניד ייווצ .עװַאק
 ,"קָאדעמ לַאידרָאקא :טנעיילעגרעביא ןירב טָאה

 -עב טינ -- טרעדנואוועג ךיז רע טָאה -- !קַאינָאק טינ ןוא
 ? ןיטקידענ

 :רעפטנע ןשינעמכַאפ ַא ןעמוקַאב ךיילג רע טָאה עגַארפ ןייז ףיוא
 -ייוו ,ךיירקנַארפ ןיא ,ָאד ...קידעכָאװ לסיב ַא זיא קַאינָאק --

 ןוא ןיטנַאװאוק ,זערטרַאש ,ןיטקידענעב .ךיוא ףרַאש וצ ןוא .סנטסקינ
 -יולק עשיזיוצנַארפ עטלַא יד ןופ ,סנטסיימ ,ןעמַאטש ,ןרעקיל עכעלגע
 עשיחלג טימ ןוא סעקשַאנָאמ ןופ לעדנעװַאל טימ ּפָא ךיז ןביג ןוא סרעטס
 טניז .. ןשינעבערגַאב רעדָא ,סעיגרוטיל עכעלרעייפ תעשב ןעיירעכיור
 שניימ ןופ רענייב עטנערברַאפ יד ור רעקיביײא רעד וצ טײלגַאב בָאה ךיא
 רימ ךיז טָאה ,קיניטרַאמ ןיא עכָארטסַאטַאק-ןַאקלואוו רעד ךָאנ ,ןרעטלע
 ןוא ןורכז ןיא ןסעגעגנייא ןענַאפ-רעכיור עשיחלג יד ןופ חיר רעד טא
 דלַאב טסלָאז וד !טינ ךיז גרָאז רָאנ ..ייטשסיוא טינ םיא ןעק ךיא
 ןשיווצ ץנירפ רעד ,גנוניימ ןיימ טיול ,זיא קָאדעמ רעד .ןרעוו טסיירסעג
 -עג ןופ גנוצעזנעמַאזוצ רעכעלקילג ַא זיא סע .ןרעקיל עשיזיוצנַארפ עלַא
 1 .גנודניפרעד קיטש ַא .ןקַאמש

 -עג קָאדעמ רעד ךיז טָאה סעקשילעק עקיכייב ןוא עכיוה יד ןיא
 טימ ןעמַאזוצ .שיט םעד טקעמשרַאפ ןוא ּפָאריס רעטיור:ןיורב ַא יו ןסָאג
 טָאה --- םענעי ןופ ךוזרַאפ ַא ןוא םעד ןופ ּפוז ַא -- ַאקקָאמ ןסייה םעד
 סָאװ ,ײרעשַאנ עקידנקיווקרעד ענעכָארטעגרעביא-טינ ַא ןפַאשעג סָאד
 -גנוליפ ןוא רעכַאמ-ןדַאלָאקָאש עלַא עכלעוו וצ ,ןכַאמכָאנ טינ ךיז טזָאל
 -טומ ,גנירמיצ ןופ ץנעסע ןַא .טרעלקרעד טינ ךָאנ ךיז ןבָאה רעדניפרעד
 -ַאגַאלַאמ עטסעב יד ןופ םעט ןכעלטעפ ןטימ ןעלדנַאמ ערעטיב ,סוניטַאק
 ,סעקניזָאר

 -רַאפ טימ טעשטּפעשעגסױרַא ליטש ןירב טָאה -- ..!קנַאד ַא --
 | ,ןגיוא עטכַאמ

 רעמ ןוא ,רעטרעווילגרַאפ ַא יװ ,ןסעזעג ױזַא רע זיא טונימ עטוג ַא
 ,טדערעג טינ טרָאװ ןייק
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 לטיּפַאק רעטעבכיז

 רעכיוו ןיא !?

4 

 "עװַאק ןתעשב זַא ,טסואוועג ָאגניס רטעמ טָאה קיטקַארּפ רעד ןופ

 ,טסעג ערעסעב ערעייז ייב ,ןָא ךיז טביוה ,טיײצלָאמ ןכייר ַא ךָאנ ,ןעקנירט

 -- טנעה יד ,לַאטנעמיטנעס ןרעוװ רעגניצ יד ,גנואיידרַאפ עטוג יד

 ,ןײלַא יז ןזָאלרעביא וצ רעכיילג זיא'ס ןוא .סיז --- ןגיוא יד ,קירעגיינ

 ןדנואװשרַאפ זיא ןײלַא רע :ןָאטעג ױזַא לָאמ ס ָאד ךיא רע טָאה

 ןבעגעג רע טָאה ,לקער םענענירטסויל ןיא ,ףליהעג ןייז ןוא ,ןרָאװעג

 טעװ ןעמ זַא .ןעײרדמורַא ליפוצ טינ ךיוא ָאד ךיז לָאז רע ןכייצ ַא

 .יי ןפור םיא ןעמ טעװ ,ןפרַאד

 םענעטכױלַאב-טַאמ םעד ןיא ןײלַא ןבילבעג לרָאּפ ענייש סָאד זיא

 טָאה רענייא רעדעי .טנַאװ רעטמולבַאב ןוא לייז ןקיד ןשיוצ ,לקניוו

 ןסייה טימ ןעקנורטרַאפ ןוא קָאשילעק-רעקיל ןייז ןופ ןגיוצעג זײװנּפָארט

 ַא טימ ןוא ןגיוא עטכַאמרַאפ-בלַאה טימ ,למירד ןבלַאה ןיא יוװ ,עװַאק

 רעקיטולב-סייה רעד זיב ,ןּפיִל ענעפָא-בלַאה יד ףיוא טעז ןופ עלעכיימש

 שוק ַא טימ טקעוועגפיוא ןענירב טָאה יז ןוא ,ןסערעד סָאד טָאה שנַאלָאס

 : ןּפיל יד ףיוא

 ? וד ,ןפָאלשעגנייא טינ טסיב ---

 .ןסירעגפיוא ךעליירפ ןירב טָאה -- ..!ןייג ,ָא !ןיינ ,ָא --

 .ןגיוא עדייב
| 

 טסיב וד זַא !ןדירפוצ טסיב וד זַא ,גָאז ? ןדירפוצ טסיב - -

 .ךעלקילג

 רעד טימ קַאב רעקידייז ריא רעביא ןבעגעג-טעלג ַא ריא טָאה רע

 ,טַאהעג ביל רעייז טָאה שנַאלָאס סָאװ ,טייקכעלטרעצ ַא --- עלעבירג-ןח

 -- :ןגער ןעמערַאװ ַא רעטנוא יװ ,םינּפ ריא טלעטשעגרעטנוא ןוא

 "עג ןופ טרעצנָאק רעד ?עטבילעג ,ןגָאז ריד ךיא לָאז סָאװ ---

 "ץרַאװש ןייד ןופ ףליה רעד טימ ןבעגעג ָאד רימ טסָאה וד סָאװ ,ןקַאמש

 טקירד סעּפע רעבָא .רערַאברעדנואוו ַא ןעוועג זיא ,רעװרַאס ןקידווענח

 -עלַא ,רימ טכַאד ,טמוק סָאד .לעז ןיא יװ ,ןגָאמ ןיא ױזַא טינ ...ךימ

 | .ליצ ַא טרעוו לטימ סָאד ןעוו ,לָאמ

 סייוו ךיא --- ,ןפרָאװעגרָאפ םיא יז טָאה --- ! רענייא רעלבירג ---

 לָאמניײא ןיוש רימ וטסָאה עביל ןגעו ...ןגָאז טסליװ וד סָאװ ןיוש
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 טריפרַאפ --- ליצ ַא טרעוו רעדניק ןבָאה ןופ לטימ סָאד ןעוו זַא ,טגָאזעג
 ! סָאװ וצ טריפרַאפ טײצלָאמ ַאזַא ןוא ,ונ .תונז וצ סָאד

 עטנַאקַאב-טלַא ןַא זיא'ס רעבָא . . . יײרעשַאנ רעקילײװגנַאל וצ ---
 | ,ןקוקנָא טינ ןטייקיס -יז ןייק ןענָאק ןטפעשעג:דַאלָאקָאש ןיא סנירעפיוקרַאפ עלַא זַא ,ךַאז

 ץלַא ,רעבָא ,ףרַאד שטנעמ ַא ,ןסעגעגרעביא ךיז ןבָאה יז לייוו ---
 -ייװ ,דנַאטשרַאפ ךס ַא טימ רָאנ ,לדײמ-דַאלָאקָאש ַא יו טינ ןוא ,ןכוזרַאפ
 רָאנ ,ןלייוואוצסיוא סָאװ ךָאנרעד ןסיוו וצ ידכ ,םעד בילוצ סנטסקינ
 ,..טלעװ רעד ףיוא עטסעב סָאד ןענַאטשטנַא זיא לַאװסיױא ןופ

 ןופ טדערעג ךָאד טסָאה וד רעבָא .תמא זיא סָאד ךיוא --
 זַא ,טינ טכַאדרַאפ ןייק וליפַא בָאה ךיא , ,.קילג ןופ ןוא טייקנדירפוצ
 ,קילג טימ טייקנדירפוצ טסכיײלגרַאפ וד

 יד ךיז ןיא ןעמענפיוא ןופ קילג סָאד רָאנ ךיא בָאה טניימעג ---
 ןיא יז ןעמענפיוא ןופ --- שיט םייב ,ָאד .טלעוו רעד ןופ ןעגנוניישרעד
 ...ןקַאמשעג

 ליצ םעד ךיוא וטסָאה ,ןיימ ןייד ןעוועג זיא סָאד רָאנ ביוא ---
 יד ךיא בָאה רעכַאפנייא ןוא רעפיט ךס ַא ,טכיירגרעד ןצנַאגניא טינ
 ךיא ןעוו ,טסגָאז וד יװ ,ןקַאמשעג ןופ םרָאפ ןיא ,ןעמונעגפיוא טלעוו
 טימ עלעטסעק ַא ,עימעדַאקַא-רעלָאמ רעד ןיא רעליש ַא ןעוועג ךָאנ ןיב
 ,ןעמיר ַא ףיוא ןעגנַאהעגפיוא טלָאמעד ךיא בָאה ןעלזניּפ ןוא ןברַאפ
 ...עװיטקאּפש עסיורג ַא -- ןטסירוט יװ ,טסורב רעד רעביא םורק
 שזַאגַאב טנופ עכעלטע יד טָא טימ ...עװכַאּפ רעד רעטנוא ןענָאטרַאק עכעלטע  ןקור ןפיוא קַאזקור ןיא ןקָאז רָאּפ ַא ןוא רעדמעה עשירפ ייווצ
 לָאמנייא .ךיירקנַארפ ץנַאג טרעדנַאװעגכרוד ,טײצ:עיצַאקַאװ ,ךיא בָאה
 ךיא ןיב ןצבק רענעביוהרעד ַא ,ןשטנעמ ןוא רוטַאנ ןופ ןטירָאלָאק ןֹוא טַאמילק ןכייוו ןבילוצ ,לייט רעכעלדיז רעד ןעוועג רימ זיא ןטסבילמַא ,ץינערג ןשינעילַאטיא םעד זיב ,לייט ןכעלדיז ריא --- לָאמ ןטירד ַאן ; ןוויסַאמ עלַארטנעצ יד --- לָאמ ןטייוצ ַא : ךײרקנַארפ"דרָאנ --
 ןעקנעש עשרעױּפ יד ןיא .םָארַאּפ ַא טימ ןרָאפעגרעבירַא ןכייט ,טרעד -נַאװעג גרעב ןוא ןלָאט רעביא ...רעייטרוצ טיג םיא זיא ךַאז ןייק ןוא ןגעמרַאפ רעצנַאג ןייז זיא קנַארּפ טרעדנוה רָאּפ ַא סָאװ ,ןעוועג טלָאמעד
 ךיא געלפ .םוטעמוא טנעה סיוא-ןלעפ טלָאמעד .קינָאה טימ ןָא ךיז ןסיג ןגייפ יד ןוא רענטרעגנייוו יד טצברַאה ןעמ ,טפול רעד ןיא םורַא טמיווש סבעוװניּפש ןעוו ,ןטַאנָאמ-טסברַאה יד ןעוועג ןענייז ךיירקנַארפ-דיז ןיא טייצ עטסטנַאסערעטניא יד .טגָאטעג טינ ןטרָאד -- טקיטכענעג ואוו ...צליײוו ַא ףיוא ךיז טבילעגנייא ןוא ןלָאמעג ףרָאד ןדעי ןיא .טגָאטימעג
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 ,קנַאד טימ ןעמונעגנָא סָאד טָאה ןעמ ןוא ,ףליה ןיימ ןטָאבנָא ףרָאד ןיא

 ,געט עכלעזַא ןיא ,ךיא בָאה טעברַאעג .סנסע עטוג טימ ןוא טומטוג טימ

 סָאװ ,ץכעוטנָא ןַא --- קנַארפ ןעצ רַאפ ,גוצנָא םענעניסורַאּפ ַא ןיא

 טוה םענעיורטש ןסיורג ַא טימ ,ןזיוה רָאּפ ַא טימ לקער ַא ןופ טײטשַאב

 ;סייווש ןטעביז לקזיב -- טעברַאעג .בָאגוצ ַא סלַא ,יָאבװָאק ַא ןופ

 עטלַאקיזייא יד ןיא ךיז ןדָאבעג ןוא ןוז רעד ןופ ןרָאװעג טצרַאװשרַאפ

 .טָאטש ןיא יװ ױזַא ,ךיז טליקרַאפ טינ לָאמנײק ןוא ךעלכייט-גרעב

 טַאהעג טָאה ךיז ןדָאבסױא ַאזַא ךָאנ ןוא עצַארּפ ַאזַא ךָאנ ןסע סָאד

 סָאד ,טױרב ןפיוא ץלַאז לסיב סָאד וליפַא .םעט רעדנוזַאב ץנַאג ַא

 -עגּפָא ןיוש .קיול טימ ּפוז-לּפָאטרַאק יד ,עלעביצ רענירג רעד ןופ לּפעק

 עטליפעג יד ןופ ,ןייוו ןסייוו ןיא טכָאקעג ,ןלערָאפ-גרעב יד ןופ טדער |

 יד ייב ןקנַארפ רָאּפ ַא רַאפ ןײא-טלדנַאה ןעמ סָאװ ,סעקטַאּפָארוק

 ןעמ סָאװ ,זעק ןטרעיעג רעקיטש יד ןופ טדערעגּפָא ןיוש ; סרעגעי-גרעב

 "נײװ עצרַאװש ךעלגנעה יד ןופ .ןבַאל ןצנַאג ןופ רעסעמ ןטימ טדיינש

 עלגנַאל יד טימ ,קָאטשנײװ ןופ ךיילג טסייברַאפ ןעמ עכלעוו טימ ,ןביורט

 ןוא םיוב-ןגייפ ןקירעדינ ןופ ךיילג טקילפ'מ סָאװ ,ןגייפ עקידקינַאה עכ

 סָאװ ,לזייא ןטעװערָאהעגנָא םעד רעירפ --- דבכמ טימרעד זיא ןעמ

 ...ןײלַא ךיז --- טשרע ךָאנרעד ןוא ,ריד ןבעל ןדנובעגוצ ָאד טייטש

 עקידנרעױא-גנַאל ַא רַאפ סָאװ ,שנַאלָאס ,טסואוועג טסטלָאװ וד ןעוו

 ירַאפ יז יװ ..!ןענייז ךעלעזייא עשיזיוצנַארּפ יד טָא ןעמָאנָארטסַאג

 !טינ ךַאל ...ןגייפ עשירפ טימ טיורב ןטלמיקעג ףיוא ךיז ןעייטש

 ,דלצפ ןיא טעברַא רערעווש ַא ךָאנ ןסע ַאזַא ןעװעקַאמסָאּפ ןופ המכח יד

 "רַאבקנַאד יד ,ערעייז טײקמַאזגנַאל יד טָא ,ייז ייב טנרעלעג ךיא בָאה

 עקיצנייא סָאד ,ןטייל וצ ןוא טָאג וצ ןגיוא ענעמואוושרַאפ יד ןיא טייק

 ןופ ןרעױא יד טימ ןעכָאפ זיא ,ןָאטכָאנ טנָאקעג טינ בָאה ךיא סָאװ

 ...האנה רעפיט

 ריד ייב ךָאנ ןלעװ ייז ! רעביל ןיימ ,גנונעפָאה טינ רילרַאפ ---

 .ןסקַאװסיױא ךיוא

 טעמתחרַאפ ןוא ןעמונעגמורַא ןירב יז טָאה --- ! עניימ עמכח ---

 רעיירט רעד ןופ קזוח טינ ךַאמ -- ,ענייז טימ ןפיל עקידנכַאל עריא

 .טקיטכערַאב טינ טייוו ןוא ,ַאזַא טרָאװ-לדיז ַא רָאנ זיא'ס ! עסַאר-לזייא

 "ריפ עגולק ַא זיא לזייא ןַא .טינ טנורג םוש ןייק טָאה סָאװ ,ןָאלבַאש ַא

 טימ ןוא .םַאזטעברַא ןוא ץלָאטש זיא ,רעטקַארַאכ טָאה .היח עקיסיפ

 יד .שטייב רעד טימ יװ רעסעב ךס ַא סיוא ריא טימ ןעמ טמוק ןטוג

 "קרַאטש יד סָאװ ,תונשקע יד לזייא םעניילק םעד לָאמטּפָא טגנערב שטייב

 ייי ןייז-אנקמ טגעמעג סָאד ןטלָאװ ןרוטַאנ עטס
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 א ר. ר =

 ..? רעטייוו סָאװ ןוא ,ונ ---
 ,טיידרַאפ גנַאל ןיוש ךיא בָאה ייז 1 טיורב טימ ןגייפ יד ךָאנ --

 רעדנואוו עלַא יד טָא וליפַא .גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ןסעגרַאפ טינ רָאנ
 סָאד טנייה ...טשיװרַאפ טינ טציא סָאד ןבָאה ?ןרעטש-םי, ןייד ןופ
 ןופ ןעגנירּפשּפָארַא סָאד ,ךיז ןעכושטסיוא סָאד .ירפרעד ןיא ןגרָאמ וצ ,טױרב-טנװָא ןשירעױּפ ַאזַא ךָאנ ןוא טעברַא גָאט ַאזַא ךָאנ ,ןייטשפיוא
 . . .ףרָאד-גרעב ַא ןיא ,רעמַאק-ךַאד ַא ןיא ואוו-ץעגרע ,טעב ןכייוו ןסיורג
 ,ייווצ רעדָא קנַארפ ַא טלָאצ ןעמ רעכלעוו רַאפ ,רעמַאק-ךַאד ַאזַא ןיא
 ,ןעמָאװש ןוא ןעמולב-דלעפ עטנקירטעג טימ טקעמשעג לָאמעלַא טָאה
 יירד-ייווצ .סייוו ןוא ךיוה ןוא טיירב ןעוועג זיא טעב ענעזָאלרַאפ סָאד ןוא
 רעד ןיא דנַאל ןייק ןיא .ןרעדנַא ןרעביא רענייא ןצַארטַאמ עקילָאװ
 --- רעסעב ךָאנ ןוא ,ךיירקנַארפ ןיא יו ,טוג ױזַא טינ ןעמ טפָאלש טלעוו
 יד ןיא ןבילבעגרעביא ךָאנ ןענייז עכלעוו ,ןטעב עשיקנערפ-טלַא יד ןיא
 ךָאנ ןעמ זיא גנוי ןוא ...ץניװָארּפ רעד ןופ ןטנגעג עטסנפרָאװרַאפ
 רימ טָאה רע סָאװ טנגוי רעד רַאפ טקנַאדעג ,רעטרעוו ןָא ,םיא בָאה ךיא ןוא .ןטרעטסײגַאב ,ןכעלקילג ַא לרעמַאק-ךַאד ןיימ ןיא ןעזרעד סיוועג ךימ רע טָאה ןגרָאמירפ ַאזַא ןיא רעבָא ... רעפרעד ןוא רעדלעפ רעביא ,עלעטסעק ןיא ןברַאפ עניימ טימ ןוא קַאז-קור ןיימ טימ יג ךיא ןעוו ,עקשערומ ַא טינ עזרעד ךיא יו ױזַא ,טינ ךימ טעז ,רעסיורג ןוא רעלופסינמייהעג רעד ,רע ,זעיגילער ןרָאװעג לָאמטּפָא ךיא ןיב ןגרָאמ -ירפ ַאזַא ןיא רעבָא ,רעקיבױלג ןייק טינ ןיב ךיא .. . עקידנעלכיימש ַא ,עקידרעפעלש ַא ,עטמערַאװעצ ַא ןגיל ךָאנ טביילב יז ןוא ,טעברַא רעד וצ קעװַא טייג ןעמ ןעוו ,עטבילעג ַא טשוק ןעמ יװ ױזַא ,ןשיק -ּפָאק םעד טשוקעג ןוא ,ןזָאלרַאפ יג ךיא סָאװ ,רעמַאק ןיימ ןופ טעב ןרעביא ןגיובעגוייא לָאמניײא טינ ךיז ךיא בָאה ,קיטשירפ  ַאזַא ךָאנ ,קַאז-קור םעד ןדניבנָא ןתעשב ...ךיד טשטנעב ןוא טלקָאש .עּפַאל רעקידרעטעלב ַא טימ םערָא רעװַאירָאק ַא יו ,לרעטצנעפ ןייד רעביא ךיז-טלקָאש םױבןענַאטשַאק ַא ןופ גייווצ ַא .סנירג רעייז ןיא קעװַא ךיז ןעלגנעלש ןגעוו עלעג"דמַאז ןוא עסייוו:ךלַאק ןוא ,ןענירג --- עטנעָאנ יד ,לּפענ ןעױלב ןיא ךיז ןצלעמש גרעב עטײװ יד ,.!ןרעטמַאל -רעביוצ ַא ןופ יװ עמַארָאנַאּפ ַא --- לרעטצנעפ םעניילק ןופ טקוקעג -סױרַא ןעמ טָאה ,קידנעקנירט .רעטופ לַאמכ ןסיורג ַא טימ ןוא טיורב קיטש קילעמ ַא טימ ,רעמַאקיךַאד ןיא ןגָארטּפױרַא ריד טגעלפ לסקיש שירעיוּפ סָאד סָאװ ,עװַאק לסיש רעסיורג רעד ךָאנ טליפרעד ךיז ןעמ טָאה רעשירפ ךָאנ ןוא .שירפ ןוא קיטומ ןוא ןעוועג ןעמ זיא ךעלקילג ןוא ,דמערפ רעד ןיא ךיז ןּפַאכפוא ַאזַא תעשב ,ןעוועג טייצ רענעי ןיא
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 טנַאלַאט ןרַאפ ,ןבעגעג רימ טָאה רע סָאװ טנוזעג םעד רַאפ ,טקנעשעג

 רע סָאװ ןברַאפ ןופ טלעוו ַא רַאפ ,טשטנעבעג ךימ טָאה רע ןכלעוו טימ

 גרעב ןשיװצ ,ףיוא טציא טייג ןוז יד ואוו ,ןטרָאד טקעלּפטנַא רימ טָאה

 טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד םיא ךיא בָאה טקנַאדעג ןוא .ךעלדנקלָאװ ןוא

 ןטכייל םעד ןסינעג וצ ןעמוג ַא טימ ,ןרעיוא ןוא ןגיוא טימ ןפַאשַאב ךימ

 . ױזַא ןָאטנָא וצ סיפ עקרַאטש ןוא רעגניפ עקיליפנייפ ןוא ,קיטשירפ

 רַאפ קנַאד ַא .ןײרַא געוו ןיימ ןיא ןייג ןוא קַאז-קור ןטכייל ןיימ קנילפ

 לטניוו קידהיחמ ַאזַא סָאװ ,קיטומ ױזַא טּפַאלק ץרַאה ןיימ סָאװ ,םעד

 ךענַאטשַאק םעד טרעטעלב ןוא לרעטצנעפ שירעוּפ סָאד ךרוד טזָאלב

 "רַאפ ךיא בָאה ױזַא --- . .."ןליוו ןייד ןעוו ןוא/ .ןגעקַא רימ םיוב

 ןפור ןוא ןעמוק טעװ ןליוו ןייד ןעוו, --- הליפת עמוטש ןיימ טקידנע

 ,עירָאטַארָאבַאל רעסיורג ןייד וצ קירוצ ,םַאטש ךיא ןענַאװ ןופ ,ןיהַא ךימ

 ,"טיוט; יז טסייה עלעכַארּפש רעקידוועקערש רעשישטנעמ רעד ףיוא סָאװ

 ,ןטנעמעלע-טנורג ערעייז ףיוא רעדיוו ךיז ןלַאפעצ עלַא ןוא ץלַא ואוו טרָאד

 ,רעקיסעמקעווצ סָאװ ןוא רעסעב סָאװ ךימ ךיורברַאפ : רָאנ ךיד ךיא טעב

 יו ,ןשינעפעשַאב ערערַאבקנַאד ןוא ערעכעה ךָאנ רַאפ ,לעגיט ןייד ןיא

 -עפעש ענייד וצ לייוו .ןגרָאמירפ ןעװעזָאר ןייד ןיא טציא ָאד ייטש ךיא

 7 "..!ָאטינ ץענערג ןייק זיא ןטייקכעלגעמ עשיר

 עריא ןוא זדלַאה סנירב ןעמונעגמורַא שנַאלָאס טָאה --- ,דיוד ---

 ןוא ױזַא טסדער וד ןעװ --- ,ןרערט טימ ןפָאלרַאפ ןענייז ןגיוא ענירג

 וצ קוק ךיא .רימ רַאפ טסייטש וד רעכעה יו ,ךיא ליפ ,ןָאט ַאזַא טימ

 קירוצ ךיד ּפעלש ךיא ןוא טסילפ וד זַא ,ךיז טכוד רימ ןוא ףיורַא ריד

 ,ןעוועג רעסעב רשפא טלָאװ סע ...טוג טינ זיא סָאד .דרע רעד ףיוא

 "סױרַא ,זדנוא טדניברַאפ סָאװ ,קירטש םעד ןדיינשרעביא טסלָאז וד

 .-.ןָאלַאב-טפול ַא ןופ יו ,טסַאלַאב ןקירעביא םעד ןפרַאװ

 ענימ ַא טימ ןגיוא יד ןשיװ ןעמונעג ןירב ריא טָאה --- ,טינג ןייוו ---

 ,ױזַא טסדער וד זַא ןוא --- ,דניק לציּפ ַא םקיאורַאב סָאװ ,ןרעטלע ןַא ןופ

 טינ יז ...סױרַא ריד ןופ טדער טסייג סרָאטּפלוקס םעד זַא ,רימ טכוד

 םיא לָאז ןעמ ןצרַאה ןפיט ןיא ליוו ךיא יו רעמורפ ַאזַא וליפַא ! םורפדוצ

 ענטסימוא ךיז ןעשזדנָאלברַאפ וצ טוג לָאמטּפָא זיא סע .., ?ןריפרַאפ,

 -ערױלרַאפ םעד ןכוזּפָא ,טיונ ןוא ימ טימ ,ךָאנרעד ידכ ,דלַאװ ןפיט ןיא

 ! שנַאלָאס עביל ,דלַאװ ןיימ וד ייז .. ,געוו םענ

 ?ןעשזדנָאלב ריד ךיז טליוװ סָאװ בילוצ } סָאװ בילוצ רעבָא ---

 ןעװ .ןײלַא ךיז טימ טקילפנָאק ןבילוצ ןטסַארטנָאק בילוצ ---

 ,ןרעלקוצ טפרַאדעג יז ןעמ טלָאװ ,טריטסיזקע טינ טלָאװ טכַאנ ןייק
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 -עג טינ ןעמ טלָאװ שרעדנַא .ןרעלעק ןיא ןבעל ןבלַאה ַא ןעגנערברַאפ
 ...טלעװ רעד ףיוא גָאט ָאד זיא'ס זַא ,טסואוו

 ?ןטכױל ןגיא עניימ ןוא ? ָאי ? ךיא ןיב לקנוט ,גנילביל ---
 י ,,,ןייז ךיא ליװ טכַאנ עטנרעטשעגסיוא ןייד

 ! ָא ...ןבעל ןיא יװ ױזַא ,דליב ןפיוא . ..טכַאנ ענירג ןיימ ---

2 

 טָאה רע ןוא טמירקרַאפ ןענירד ןטימניא ךיז סָאה טכיזעג סנירב
 יז טָאה טציא .סמערָא ענייז ןופ ןזָאלעגסױרַא ּפָאק ןצרַאװש סשנַאלָאס
 ַא טימ ייז טָאה סָאװ ,ָאגניס רטעמ.זַא ,ןעזרעד ןוא ןבעגעגיּפַאכ ַא ךיז
 רעדנַא ןַא רַאפ עבלעז סָאד טציא טוט ,טנגעגַאב ןייש ױזַא קירוצ העש
 רעד טימ ןוא טייקכעלפעה רעלענָאיסעּפָארּפ רעבלעז רעד טימ ,לרָאּפ
 טימ עמַאד ַא סיורָאפ טייג רע ; טייקכעלרעייפ רעשיאייקַאל רעבלעז
 ןוא סטכער עטעיוורעס רעסייוו ןייז טימ טעכָאפ ןוא ,רעילַאװַאק ריא
 יַאגיס םעד טביירטעצ ,ןגָאז וצ ױזַא ,געוו םעד ּפָא יז רַאפ טמַאר ,סקניל
 -ינ סָאד ...טרעכיײרעגנָא ָאד ןבָאה טסעג ערעדנַא סָאװ ,ךיור-ןטער
 זָאנ רעכעלגנַאל ַא טימ לשטנעמ ַא ןופ טײטשַאב לרָאּפ ענעמוקעגנָא
 -קַאל עטנַאגעלע ןיא רע זיא ןָאטעגנָא ,םינּפ ןטבעלעגּפָא ןַא טימ ןוא
 טימ לקעד-טיזיוו ןצרַאװש ַא ןיא ,ךעלזייה עטקעסַאּפעג ןיא ,ךעלכיש
 ,זיומרעדעלפ ַא יו ןטכָאלפעגסױא ,סּפינש-רעלטסניק ַא ןוא .סעמשַאט
 טגעװַאב ןוא עלעדרָאמ טריזַארעגסיױא-יולב ןייז רעטנוא ךיז טלצרַאוװש
 טימ ןָא-טמוק סָאװ ,עמַאד יד .ןעלגילפ עגעדייז עטלטניּפעג-סייװ טימ
 -ַאק ריא יװ רעסערג ןוא רעכעה ךס ַא ,עכעלקיד ַא זיא ןעמַאזוצ םיא
 ץנַאלג רעלעגידלָאג ןייז ןוא ,קיטלַאפ וצ זיא דיילק ןדייז ריא .רעילַאװ
 .רוזירפ רעטלזױרקעגנַא-וצ ןוא רעסיורגוצ רעד וצ קירעביא טינ טסַאּפ
 ,טינ סעּפע ךיז טביולג רוזירפ רעקיזָאד רעד ןופ טייקדנָאלב רעד ןיא
 יז .ןקָאב עטברַאפעגוצ ןוא עטרעדוּפעגנָא ךעלטנגוי יד ןיא יװ ױזַא
 רעקיצרעפ ערעייז ןופ ףוס םייב ,ןעמַאד ענעי ןופ ענייא ןייז וצ טנייש
 רעד רעדייא ,רעלעט רעייז ןקידיילסיוא-וצ לסיב ַא ךיז ןלייא סָאװ ,ןרָאי
 -רעד םוש ןייק קידנגערפ-טינ ןוא ןעמוקנָא טעװ רענלעק רעגנערטש
 עטצעל יד ןּפַאכוצנײרַא :טדערעג טושּפ ...ןעמענקעװַא ,שינעביול
 -רַאפ סַאנרַאּפנָאמ רַאװלוב ןפיוא .ןדניוושרַאפ יז רעדייא טנגוי ןרוּפש
 רעד ןעניד סָאװ ,סנירעלָאמ רַאפ ןעמַאד עכלעזַא לָאמטּפָא ךיז ןלעטש
 ,ןעקשטַאּפ ןוא יז ןרימש ןתמא רעד ןיא ,.,"טסנוק בילוצ טסנוק;א
 רענעגייא ןַא סלַא עימעהָאב רעד ןיא ןרעוװ וצ ןעמונעגפיוא ידכ רָאנ
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 "רעד ןטנַאלַאט עיירפ סָאװ ,סָאד ןביולרעד ךיז ןענָאק וצ ידכ ,שטנעמ

 ,ןבעל ןקידלמוט ןוא ןלַאמרָאנמוא ןַא ןריפ ;טסייה סָאד .ךיז ןביול

 ךיז ייב ןבָאה וצ ידכ ןוא ; ןריפ עימעהָאב רעד ןופ ןעגנוי ערעטיב יד יו

 דיּפש רענעי רַאפ ,שינעבױלרעדידגַאי ַא ,יבילַא ןימ ַא טיירג קידנעטש

 פָארַא ןעמוק ןעמַאד עכלעזַא ןענַאװ ןופ ,טּפַאשלעזעג רעכעלרעגריב

 רעטעפ רעד טימ ,ןּפַאכוצּפָא ידכ ,םוא לָאמטפָא ךיז ןרעק יז ןיהואוו ןוא

 | ...םעטָא ןצרוק םעד ,טסורב

 רעבָא ,לשיט ןקיסַאּפ ַא טכוזעג ךָאנ טָאה לרָאּפ ענעמוקעגנָא סָאד

 .ןציזנייא טנָאקעג טינ רעמ ןיוש טָאה ןירב

 ןזומ רימ !ןעיײג רימ --- ,ןשנַאלָאס וצ רע טכַאמ --- ,םוק ---

 ..!ןייג

 | ? רימ ןזומ סָאװרַאפ ---

 ןפיוא ןָאטעג עשטּפעש ַא ליטש ריא רע טָאה -- ..! רע זיאיס --

 .י?קַאמשעג סבייוו ןיימ ריד טלעפעג יװ --- ,רעיוא ןלעקנוט

 ךָאד זיא סָאד -- ,טּפַאכעג שנַאלָאס ךיז טָאה -- ..!ָאי ,ךַא ---

 ןיא ןעּפול ַאוסנַארפ ייב םיא ןעזעג לָאמנײא טינ .עװַאקרַאה עיסָאמ

 .יי ערעדנַא ןַא ךָאד זיא יז ? עמַאד יד רעבָא .טפעשעג

 -לוב -רעלטסניק ןופ עכיבייל ענערָאפעגּפָא ןַא . . .ערעדנַא ןַא ---

 "עג םוצ ןסערּפמָאק וצ םיא טגייל ,טציא םיא יז טסיירט סָאד  .ּרַאװ

 ןײד !קַאב עטכער ןייז טגָארט רע יװ ןָא רָאנ קוק ,למינּפ ןטשטַאּפ

 טגָארט גנונעכייצסיוא רעכעלרעטיר ַא טימ יװ .טכערעג זיא רָאטּפלוקס

 יייקַאב רעטשטַאּפעג ןייז טימ םורַא עװַאקרַאה ךיז

 .י!רע עקַאט ?טגָאזעג ױזַא ריד טָאה לַאד ---

 סָאד טרעקעגּפָא ןוא טקיטעטשַאב ןקורט ןירב טָאה -- ...רע --

 .טכיזעג

 .ןטעבעגרעביא שנַאלָאס םיא טָאה --- !ונ ,ונ ,ונ ---

 ךיז ןוא לשיט ַא טכוזעגּפָא לייוורעד טָאה לרָאּפ ענעמוקעגנָא סָאד

 - .לקניוו ןעיירפ ןקידנגעקטנַא םעד ןיא ,טצעזעגקעװַא סיעכהלדוצ ףיוא יו

 ַא ןָא ןגיוא עצרַאװשיטַאמ ענייז ןביוהעגפיוא עקוװַאקרַאה טָאה טציא

 שינעמירקרַאפ ןייז רעבָא ...טמירקרַאפ ךיוא ךיז טָאה ןוא ,ץנַאלג

 ןשטיינק עגנַאל יד .ןענירב ייב יו רערעױז ךס ַא ןעמוקעגסױרַא זיא

 זיא ּפיל עטשרעטנוא יד ןוא ןרָאװעג ףיט ןענייז זָאנ ןטייז עדייב ןופ

 "עג רעבָא ךיז טָאה רע .לייאנציר ןעמעננייא ךָאנ יו ,ןכָארקעגסױרַא

 -ּפעש ַא סעּפע ןוא גנוטכַארַאפ ןופ ענימ ַא ןכַאמ וצ ךיז טימַאב ,טקרַאטש

 ןלעג ןיא עמַאד ןייז ןופ רוזירפ רענעלָארדעגנָא רעד ףיוא ןבעגעג-עשט

 יו ,ןּפיל עטברַאפעגנָא עריא טסערּפעגנעמַאזוצ ךיילג טָאה ענעי .,דיילק
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 .םעד ףיוא ןגיוא עיולב ייווצ טרעליוקעגסיוא ןוא ,ןירעטכיר עברַאה ַא

 קוק ןטרַאה םעד ןפרָאװעגרעביא ןענירב ןופ ,רעביא-ןגעקַא ןופ לרָאּפ

 ,קירוצ ןוא ןשנַאלָאס ףיוא

 םעד ןבעגעגיףור ַא ןסָאלשטנַא ןירב טָאה --- ! ָאגניס עיסָאמ ---
 ! גנונעכער יד --- ,רענלעק-רעביוא

 ןבעגעג ,בגא ,ןוא ,ןײגקעװַא ןייז טרירטסנַאמעד רע טָאה טימרעד

 ןביילב קיאור ָאד ןענָאק ייז זַא ,רעביאיןגעקַא ןופ םינכש יד ןכייצ ַא
 ללכב ןוא טייצלָאמ רעייז ןלעטשַאב ,ץַאלּפ ןטכוזעגסיוא רעייז ףיוא ןציז
 | ...םייהרעד ןיא ךיז ייב יו ךיז ןריפפיוא

 ןוא גנונעכער יד טכַארבעג טָאה רענלעק-רעביוא רעד זיב רעבָא
 ,ןלָאצַאב וצ ,עיצַאנגיסַא סנירב טימ ,עסַאק ןיא ןפָאלעגקעװַא זיא רע זיב
 ,ןסקאוועג ,ךעלשיט עכעלדנייפ עדייב יד ןשיווצ ,גנונַאּפש עמוטש יד זיא

 :טסייה סָאד ,דיילק ןזָאלקַאמשעג ריא ןיא סַאנרַאּפנָאמ ןופ עכיבייל יד

 ןרעפיל וצ ןעמונעגרעטנוא ,סיוא טזייוו ,ךיז טָאה ,עמַאד סעקווַאקרַאה
 יילעג ריא רַאפ ,סנטייוורעד ןופ ,ךיז ןענעכערּפָא ןוא רעטרעוו ןָא לעוד ַא

 ,עכערפ עריא טָאה יז םערָאװ .סּפינש-זיומרעדעלפ ןטימ רעילַאװַאק םענעט

 ; עמַאד ןייז ןופ ןוא ןענירב ןופ ןעמונעגּפָארַא טינ ןגיוא עטרעליוקעגסיוא
 -סיױרַא ריא ףיוא ןריגַאער ןעז ןלָאז ייז ,טייהרעמוטש ,ייז טרעדָאפעגפיוא

 .ןבעג טינ עיטנַארַאג םוש ןייק יז ןָאק ,טינ זַא ..,טינ זַא ,גנורעדָאפ
 .טינ יז ןָאק סָאד ,ָאי

 ןגױא עקידנטכיולךירג עריא ןוא ,טליפרעד סָאד טָאה שנַאלָאס

 יד טימ .היח'םי ַא ייב יו ,טרעוװילגרַאפ ןוא טרַאה ןרָאװעג ךיילג ןענייז

 רעקיד רעד ןיא ןסעגעגנייא ךיז יז טָאה סרעקוק ערַאטש ייווצ עקיזָאד

 ןבױהעגנָא ,ןרָאװעג טיור זיא ענעי זַא ,ױזַא יז ןעמונעגכרוד ,עמַאד

 -ּפָארַא ןצנַאגניא גנולצולּפ ןוא סעיו עטברַאפעגוצ יד טימ ןעלטניּפ

 -דנָאלב רעקידנעיירש רעד טימ ּפָאק ןטלזױרקעגנָא-טרַאה םעד ןזָאלעג
 סָאװ ,ןגיוא עלעה עריא ןופ טפַארק יד טנעקעג טוג טָאה שנַאלָאס ,טייק
 ,טצונעגסיוא סָאד טָאה ןוא ,טכיזעג ןלעקנוט ריא ןופ סױרַא ןענייש
 ,טנעמָאמ ןקיטכיר םעד ןיא ןוא ,ןירעסיש עטינעג ַא יו

 -ַאב ,בָאגטױא סָאד ןגָארטעגוצ ָאגניס רטעמ ןיוש טָאה ןַאד ןוא
 טכַארבעג טָאה ,ךעטרַאפ ןיא ,ףליהעג ןייז .טלעגקנירט ןטוג ַא ןעמוק

 יד ליפיו ףיא ,טסעג ענענַאטשעגפיױא יד ןפלָאהעג ןוא ןעלטנַאמ יד

 ,לברַא יד ןיא ןכירקוצניײרַא ,ןגָארט תוחוכ עגנוי
 -סױרַא םוצ ןזָאלעגקעװַא שנַאלָאס ךיז טָאה ךעלעטירט ענבירד טימ

 ןוא .ןפרַאװרַאֿפ ץלָאטש עלעטיה םענרעטופ םעד טימ ּפָאק םעד ,גנַאג
 רעילַאװַאק רעד -- ענימ רעקיאורךבירטעגרעביא ןַא טימ ,ריא ךָאנ
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 טימ ןוא ,טקוקעגמוא טינ םיאנוש ענייז ףיוא ךיז טָאה ןירב .רעריא|

 שימָאק ױזַא .רעטכעלעג ַא ןסישוצסיוא טינ ךיז ןטלַאהעגנייא תוחוכ עלַא

 "קידיײלַאב ַא ןופ לָאר ריא טליּפשעג שנַאלָאס טָאה לופטנַאלַאט ױזַא ןוא

 .ןירעלצניװָארּפ רעט

 ,סַאג רעד ףיוא טּפַאכעגסױרַא טַאהעג ןיוש ךיז ןבָאה יז ןעוו רעבָא

 ,גנוגנערטשנָא רערעווש ַא ךָאנ יװ ,טמעטָאעגּפָא ףיט עדייב ייז ןבָאה

 טימ טסורב עלופ ַא ךיז ןופ ןסױטשעגסױרַא ןירב טָאה --- ! ופ ---

 ןקיטנייה טלָאװ ךיא ןעוו --- ,ןײרַא טפול רעליק רעד ןיא ערַאּפ רעסייה

 רעסעב טינ ךיז ךיא טלָאװ ,ףייז רעילעסרַאמ טימ ןסיברַאפ קָאטימ ןטוג

 ...טליפעג

 וטסיב רערעקרַאטש רעד !רעביל ןיימ ,ךיד סָאד טרַא סָאװ ---

 ןתעשב -- טנײיה ןוא שטַאּפ םעד ןבעג ןתעשב ,ןטכענ .ןעועג ךָאד

 | .ןטשטַאּפעג םעד ןענעגעגַאב

 "רַאטש רעד ןייז וצ טוג ןיא לָאמעלַא טינ ,שנַאלָאס ,ךַא --

 ...רערעק

 יד .וינעװַא-ארעּפָא רעד ףױרַא ,טמערָאעג ,קעװַא עדייב ןענייז ייז

 ,טנָארפ ןקיטרַאסיורג ריא טימ ןטכױלעג-ןגעקַא ייז טָאה ַארעּפָא עסיורג

 טימ ןעמירַאב ךיז ןָאק טכַאנ רעזירַאּפ ַא רָאנ ,עמעדַאיד עקיזיר ןייא יו

 | ,גנוריצ ַאזַא

 -עג קוק ַא ,ןבעגעג גערפ ַא ןירב טָאה -- } ןיוש זיא טעּפש יו ---

 : טרעפטנעעג ןיײלַא ךיז ןוא לרעגײז-טעלסַארב ןייז ףיוא ןָאט

 טנייה ,ךיד ךיא בָאה טלָאװעג .דָאש ַא ? ןעצ ךָאנ בלַאה ןיוש ---

 "עג טינ טסָאה ....ןיקסנָארבַאג טניירפ ןיימ וצ ןריפ ,ןסע-טגוװָא ןכָאנ

 טבעלעגרעביא לָאמַא טָאה רע .שטנעמ רענעטלעז ַא ? םיא ןופ טרעה

 סָאד טָאה רע ןוא .ךיא יו ױזַא ,בייוו ןייז טימ גנודייש עכעלנע ןַא

 --- ןײלַא יז תעשב ,ןַאינָאס וצ טפַאשיירט ןיימ טכַאלעגסיױא רעטשרע רעד

 .ןגָאלשעגרעביא שנַאלָאס םיא טָאה --- ? רע זיא טלַא יו ---

 | .רעקיצכעז יד ייב ---

 ? ןָאטעג םיא ייב רימ ןטלָאװ סָאװ ןוא . .,מה ---

 ךיז ןבילרַאפ וצ ןטָארעג רימ ר ע טָאה סָאד .םיא ןרעהסיוא רָאנ ---

 לָאז --- ןעשעג !טעוו סָאד ןעוו ןוא .ךעלגעמ יװ ךיג ױזַא ןוא ,לָאמַאכָאנ

 סעּפע רימ רע טעװ .רענעדירפוצ ַא ,רעטסיירטעג ַא םיא וצ ןעמוק ךיא

 ...ןזייוו
| 

 ? לָאמ ןטייווצ ַא טביל ןעמ יו ---

 ,לַאפנייא ןשימעכ םעיינ ַא ןזייוו יאדװַא רימ ליוו רע ! טינ ךַאל ---

 ,גנושרָאפ עשיגָאלָאיב עיינ ַא
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 ! קילײװגנַאל יו ,יופ ---
 ןוא ,טלייצרעד רע ױזַא יװ ןוא סָאװ ןרעה רעירפ ףרַאד ןעמ ---

 ,ךיד ןעק ךיא ליפיוו ףיוא ,שנַאלָאס ,וד ךיוא .גנוניימ ַא ןגָאז ךָאנרעד
 ,טקילײװגנַאלעג טינ ךיז טסטלָאװ

 ! ןייג רימָאל ,םוק זיא ---
 וטסקרעמ .ןיינ ? טַאהעג ָאד בָאה ךיא יו שינעגעגַאב ַאזַא ךָאנ ---

 ןזייב זדנוא טלַאה לַאפוצ רענדָאמ ַא סעּפע זַא ,שנַאלָאס עביל ,טינ
 ךיז וטסָאה ןסע-טנוװָא ןרַאפ .ךימ --- לָאמַא ןוא ךיד לָאמַא ,*ךַאש ןיא;,
 -- ךיא טציא ,"ַאליל, עפַאק ןיא ,טײהנעגנַאגרַאפ ןייד טימ טנגעגַאב
 ,..טײהנעגנַאגרַאפ ןיימ טימ

 וצ םוק ? םהַא ןייג רָאג רשפא .טמיטשעג טכעלש טסיב ---
 ...רימ

 ?ןצנַאט טלָאװעג ,רימ טכוד ,טסָאה ...ירפיוצ ךָאנ ---

 -עג יד טימ למיה םעד ןוא !ףיױל ךיא ! ייג ךיא .סיוועג ,ָא ---
 ...לָאמ שרעדנַא ןַא ףיוא רעביא רימ ןזָאל ןעגנומיטש יד ןוא עטנרעל

 לָאמעלַא זיא יז .רעקרַאטש זיא ,שנַאלָאס ,דרע ןייד ---
 .רעקרַאטש
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 שנַאלָאס ןוא ןירב ואו ,עּפַאל-עד-יר ףיוא ,לַאקָאל ץנַאט ןיא
 -לקנוט רעמיטניא רעד ךָאנ .גָאטיײב יװ קיטכיל ןעוועג זיא ,ףױרַא ןענייז
 -עגרעביא יד ,ָאד טָאה ,ןסעגעג ןבָאה ייז ואוו ,"ןרעטש-םי, ןיא טייק
 עפייטש יד :;טדנעלבעג ,סערטסויל ץוט ַא ןופ טייקיטכיל ענעבירט
 -עד עטרעדוּפעג יד ,ןרעילַאװַאק יד ןופ רעדמעהרעביוא ןוא סנגַארק
 יד ןטינשעג ןבָאה ןעמַאד עטצוּפעגסױא יד ןופ ןטנעמיד יד ןוא סעטלָאק
 טליפעג טינ ןירב ,רַאפרעד ,ךיז טָאה טנעמָאמ ןטשרע םעד ןיא ,ןגיוא
 ָאד ןיא רעכעלטימעג .גוצנָא-טיזיװ ןכַאפנייא ןייז ןיא םעװקַאב רעײז
 טלָאמעד ןענייז סערטסויל יד .ןָא ךיז טביױה ץנַאט ַא תעשב ןרָאװעג
 -ַאבַא עװעזָאר רעטנוא ,ךעלּפמעל עניילק יד רָאנ ,ןשָאלעגסיױא ןרָאװעג
 ןסיורג ןייא ןיא ןוא ,טנערבעג ךָאנ ןבָאה ,ךעלשיט עסייוו יד ףיוא ,ןרושז
 טרעװ סע ואוו ,טעקרַאּפ ןקידכעלייק םעד ןטכױלַאב טַאמ ןוא ,זיירק
 .ץפעג ןרָאטקעלּפער ענעגרָאברַאפ רָאנ ןבָאה םעד רעסיוא .טצנַאטעג
 -שזנַארָא ,עיולב ,ענירג ערעייז ,ךעלרָאּפ עקידנצנַאט יד ףיוא ,טרעכ
 -רַאּפ ןטסקעװעג ןיא ,ןבױש עקיד ךרוד .רעטכיל עטעלָאיפ ןוא עטיור
 ,סענַאקלַאב יד ןופ ןוא ; ; ןענַאטנָאפ יו טצירּפשעג רעטכיל יד ןבָאה ,טעק
 -ַאב ַא ןעגנוגעװַאב עלַא ןבעגעגוצ ןוא ןלַאפעג ןדאקסאק עטרילָאק יו
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 רעדעװטעי .ןיירַא ןטייווצ ןיא ,סױרַא רילָאק ןייא ןופ ,רעביוצ רעדנוז

 ןוא טרעיילשעגנייא טכייל םורַא-ױזַא ךיז טָאה ,ץנַאט ןתעשב ,לרָאּפ

 ןעמונעגנָא ןבָאה רעטכיזעג יד ןופ ןקורדסיוא יד ןוא ,טרעיילשעגסיוא

 -טניירפ ייז ןענייז טָא -- ןעלכיימש יד ןוא .ןעגנורעדנע עשיטסַאטנַאפ
 יד ןעוו ןוא ...ןרָאװעג ענרומכ -- טָא ןוא ןסַאלעגסיױא --- טָא ,ךעל
 ןדניצ סערטסויל יד ;ןברַאפ יד ןדניװשרַאפ ,ּפָא ךיז טלעטש עילעּפַאק

 -רַאפ טייקכעלטימעג יד ןוא ,גָאטיײב יו ,לעה רעדיוו טרעוו סע .ןָא ךיז
 םוצ סָאש ַא טימ ןעילפ סעקרָאק ,ףיוא-ןלַאש תולוק עטשימעג ,טדניוװש
 | ,ךיז ןעגנילקעצ ןלַאקָאב ,טיפוס

 ןטערט ,ןטייוצ ןוא ץנַאט-םוקילבוּפ ןייא ןשיווצ ,ןזוַאּפ יד ןיא
 "וצ יילרעלכ טימ ,סנירעצנעט ןוא סרעצנעט עלענָאיסעּפָארּפ יד ףיוא

 ןלַאש עטר ןוא רעסעמ טימ ץנעטדןשַאּפַא ןופ ;קיטש עטרעלקעג
 "נורּפש עשיטַאבָארקַא ,ןטעוריּפ טימ ץנעט ענרעדָאמ עטריניפַאר יד זיב

 .וצ םערָא ןופ סנירעצנעט עטעקַאניבלַאה יד ןפרַאװרעביא טימ ןוא ןעג
 ,ןביוט יו ףיוא-ןעילפ ,שיפ יװ ןעמיווש רעבייל ענעפרָאװעג יד .םערָא

 -על יו ךיז ןעלקייק ןוא ,זייא ןקידעפושמ ןופ יװ ,ּפָארַא ךיז ןשטילג

 ןופ סעילַאװכ ןיא ףיוארעמיש סיפ ןוא טנעה עקנַאלש .,ןליונק עקידעב

 ,ןדלַאפ עקידנעילפ ,סעוועשזורק עקימיוש ןופ ,ןרעדעפ-סיורטש עקיברַאפ

 ןבלעז םעד ןיא ןדניװשרַאפ וצ רעדיוו ידפ ,ןסוראלקעטס עקידנעשטשילב

 עטלַא ןוא עיינ ןופ ,רעטסומ ןייק זַא ,ךיז טייטשרַאפ ...שַאמ-שימ
 ןבעג טינ םוקילבוּפ ןקיסיפ'רעוש םעד ןצנוק עקיזָאד יד ןענָאק ,ץנעט
 םעד ,ןגָאז וצ ױזַא ,וציטרעפעט סע ,טסוליץנַאט יד .רעבָא טצייר סע

 יד טקיטומרעד סע .ךעלרָאּפ עכעלרעגריב יד ןופ קַאמשעג ןעװערַאּפ

 -רַאפ ןייז וצ ןעמַאד יד ןוא ,ןעמַאד ערעייז טימ רעטסיירד ןייז וצ רענעמ
 .רענעמ עקיטליגכיילג ערעייז טימ רעשירעריפ

 רעד טימ קידנכוזּפָא ,ןעניוב וצ שנַאלָאס טכַאמ -- ,רעטציא ---
 עקיטכיר יד זיא רעטציא -- ,לשיט ןעיירפ ַא רענלעקרעביוא ןופ ףליה
 לעטשַאב ! רעביל ןיימ ,לעטשַאב ,זיא .רעינַאּפמַאש ןעקנירט וצ טייצ
 ןעגנערב סייה וצרעד .עקראמ עטבילַאב ןיימ זיא סע .ןקורט-"םומ;
 | ,סענארקאמ ,ןעלדנַאמ ענעטַארבעג

 םוצ רעמינּפ יד טימ ,לשיט רעייז ייב ,טצעזעגקעװַא ךיז ייז ןבָאה

 ןעוו ,ןוא .,גנולעטשַאב רעייז טכַאמעג ןוא ,טעקרַאּפיץנַאט ןקידכעלייק

 טימ שנַאלָאס טָאה ,ןעגנערב קעװַא זיא ןוא ןבירשרַאפ טָאה רענלעק רעד
 ןפיוא רושזַאבַא ןעוװעזַאר םעד טכַארטַאב ןגיוא עטערומשזראפ-שיצטק |

 8 לוזַא ןענירב וצ יז טָאה טדערעג ןוא לשיט

 ביוא ,ָאגנַאט ַא ןוא רעצלַאװ ַא .ריד טימ ץנעט רַאַּפ עטשרע יד ---
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 טימ ןוא ליוו ךיא סָאװ ןצנַאט וצ יירפ ךיא ןיב ךָאנרעד .ביל זיא ריד
 ,..ןדַאלנײא ךימ טעװ רעצעמע ביוא ,ךעלריטַאנ .ליוו ךיא ןעמעוו
 -- ךיא ןוא ,קיטכיזרעפייא ןיז טינ טסעװ וד .יירפ ךיוא טסיב וד
 | ? טכַאמעגּפָא .. .טינ ךיוא

 ךיא ןוא וד --- סעּפע ריד ךיז טסולג סָאװרַאפ רָאנ .טכַאמעגּפָא ----
 ערעדנַא טימ ןצנַאט ןלָאז

 ַאזַא ןופ קַאמשעג רעצנַאג רעד ךיז טרילרַאפ טינ זַא ,ַאה ---
 לָאמטּפָא ןיא סע זַא ,טגָאזעג ןײלַא טנייה ךָאד וטסָאה .גנולייוװרַאפ
 ןטכידעג ַא ןיא ענט סימוא ךיז ןעשזדנָאלברַאפ וצ םענעגנָא ױזַא
 וצ םערָא ןופ ןייגרעביא סָאד ,ָא ! ביל ךיוא סָאד בָאה ךיא ...דלַאװ
 -רַאפ יוװ רימ רַאפ זיא ןטייווצ םוצ ןַאמ ןטנַאקַאבמוא ןייא ןופ ןוא םערָא
 יז ןענייז עלַא .עדמערפ-דליוו ןשיװצ טייוו-רעד-ןיא ךיז ןעשזדנָאלב
 ןוא ןסּפינש עבלעז יד ןגָארט ,ןעגניקוָאמס ןיא ןוא ןקַארפ ןיא ןָאטעגנָא
 יז תעשב לכיימש רעדנוזַאב םעד ,ןּפיל יד ףיוא לכיימש ןבלעז םעד
 ןוא ...ןיב ךיא יװ עמַאד רעשיטָאזקע רעטנַאקַאבמוא ןַא טימ ןצנַאט
 רעוו ,טסירוטנַאװַא ןַא --- רע ,רעטנרעלעג ַא זיא ייז ןופ רעוו ףערט יג
 ןעמעוו רעכערברַאפ ַא --- רע ןוא רעטכיד ַא --- רעו ,ןַאושזדןָאד ַא ---
 יאדוװַא --- ךיא ןוא ,טינ סָאד טסייוװ רענייק ...םורַא טכוז ײצילָאּפ יד
 ןופ ךיא ןיב המותי ַא .ץנַאט ןיא טעשזדנָאלברַאפ ךימ בָאה ךיא .טינ
 עטכעלש ןופ סיוא ךיז טלַאהַאב סָאװ ,ןַאמָאר ןלַאטנעמיטנעס ןטלַא ןַא
 ןיא ןײרַא עלייוו עלַא טלַאפ עכלעוו ןוא ,ריא ףיוא ןרעיול סָאװ ,ןשטנעמ
 .עגנוי ןוא עטלַא ,ןדנובַאגַאװ ןוא רעלטסניק ,ןענַאטלוס ןופ סמערָא יד
 רעכלעוו ,רעטצעל רעד זיא רע ןוא !ןענייז ייז רע ןסייוו םידש
 ענייז ןכַאמכָאנ ךימ טגניווצ ןוא עילַאט םורַא ןעמונעגמורַא ךימ טלַאה
 ךימ ןענָאק ןוא ךימ ןליוו עלַא ייז זַא ,רָאנ ליפ ךיא 1 טירט עשימטיר
 וצ ייז ןעלכיימש ןּפיל יד טימ ןוא ,ןצרַאה ןיא ךיז ייז ןכָאק .ןבָאה טינ
 םעניא קילדניווש ךימ ןּפַאמ וצ ךיז ןעימַאב ,ןרעבױצַאב ךימ ןליוו ,רימ
 רעד ןיא לקניוו ןרעטצניפ ַא ןיא ךימ ןסױטשרַאפ ,רעצלַאװ ןופ יירדעג
 סױרַא לָאמעלַא ךימ סייר ךיא ןוא .זַאשזד ןשרעגענ ןופ ײרעּפוטש
 ,עקידרעטיצ ַא ,עצנַאג ַא ,ריד וצ םוא ךיז רעק ןוא סמערָא ערעייז ןופ
 . ץנעי ךױא ...ןַאמָאר ןטנַאמרעדנבױא ןופ ןידלעה יד יװ ,ענייר ַא
 ןוא םישדח ךס ַא ךָאנ ,קירוצ ןריא ןתח םעד טפַאשלדיײמ ריא טגנערב
 ןטשױע םעד .תורצ עסיורג ןוא טּפַאשנעגנַאפעג ,ןשינעלגָאװ ןופ ןרָאי
 ! ַאהַאה-ַאה . ,.ןריא ןטבילעג

 ןיא ,ריד טלעפעג ליּפש ַאזַא ביוא --- ,ןירב טכַאמ --- ,טוג --
 ןביילב ? ןָאט ךיא לעװ סָאװ רעבָא ...! ןגינעגרַאפ ןייד בָאה ןוא ץנַאט
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 תעשב ,לרושזַאבַא עטיור סָאד ןקוקנָא ןוא שיט םייב ןיילַא רענייא ןציז י

 ןוא ןקַארפ ןיא ןצנירּפ ןשיװצ םורַא טעשזדנָאלב טפלעה עטייווצ ןייד

 ...זיא סָאד ? ןסּפינש עסייוו ןיא סעקילושז

 ןכוזסיוא ךיז טסלָאז וד ךױא ?ןײלַא רענייא ןציז סָאװרַאפ ---

 יד ןליּפש סָאװ ,ןדיומטסניד רעדָא ,ןעניסעצנירּפ עטריטלָאקעד ענייד

 ןענייז ָאד טסעז וד סָאװ יד ןופ ךס ַא ...ןעמַאד ענעריובעג-ליואוו

 ןוא .ייז טקילײװגנַאל עכלעוו ,טפַאשלעזעג רערעסעב רעד ןופ ךעלקריוו

 ןדניברַאפ ןוא ןעוועטרילפ וצ ידכ ,רעהַא ךיז ייז ןבָאה ןזָאלעגּפָארַא

 טכעה ַא ! ןיוש עז ךיא ,ַאנ . ...ךיז טכַאמ סע ןעמעוו טימ טפַאשטנַאקַאב

 דלַאב ךיז טעװ רע .ןפרָאװרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,עלעקוק ןיימ ףיוא טייג

 ...עקטנעוו ַא ףיוא יו ןעּפעשטנָא

 ? ָאד וטסדער ןעמעוו ןופ ---

 -ןיורב ַא ....לשיט ןקיאייברעד םייב ? טינ טסעז .., םענעי ןופ ---

 ,קנַאלש ךיז טלַאה ,ןכירטש-טכיזעג ענייפ טָאה רע .לעגָאשטש רעקיטיוה

 סע .טנורש ַא טימ ,ןטשרַאברַאפ ןייש זיא לּפעק טעידַאמָאּפעג ןייז ןוא

 סָאד טליפ רע ןוא .רימ טלעפעג רע . ...ךוש רעטריקַאל ַא יו טצנַאלג

 ,ץנַאט םוצ ןדַאלניײא ךימ טעװ רע ביוא .רימ ףיוא ןיוש טקוק רע .ךיוא

 ,טינ רימ לסיירט .ּפָא טינ גָאז וד ךיוא ןוא .ןגָאזּפָא טינ םיא ךיא לעװ

 ןצנַאט וצ ,שינעביולרעד יד זַא ,טרעדָאפ טעקיטע רעד ! דיוד ,ּפָאק ןטימ

 | ... ריד ייב ןטעב רעילַאװַאק רעדמערפ ַא לָאז ,רימ טימ

 "רַאפ ןוא עזַאװ-זייא רעטרעבליזַאב ַא ןיא ,רעינַאּפמַאש שַאלּפ יד

  טָאה ָאד רעבָא .ןעמוקעגנָא זיא ,עטעיוװרעט רעסייוו ַא טימ טרעיילש

 ןופ סָאש םעד רעבָא .רעצלַאװ ַא סעסוַארטש ןבעגעגיּפַאלק ַא קיזומ יד

 "רעד ,שנַאלָאס ןוא ןירב ,ייז ןבָאה עקבָארּפ רעטײרפַאב רעקיד רעד

 ןיא ןגױצעגנײרַא ןעוועג ןיוש ןענייז עדייב ייז לייוו .ךיז רעטניה טרעה

 ןדלַאפ-לויט ןוא ענעסַאלטַא ,ענעדייז .עילַאװכ-יײירד ַא ןיא יו ,ץנַאט םעד

 -סיוא זיא סערטסויל יד ןופ טכיל עלעה סָאד .ייז םורַא טעמושזעג ןבָאה

 "עצ ךיז ןבָאה רעטכיל עלעג ןוא ענירג ,עטיור ,עטעלָאיפ ןוא ; ןעגנַאגעג

 ךיז ןבָאה ןלַארטש עטרילָאק יד .ןדלַאפ ןוא רעמינּפ רעביא טרעכעפ

 ךעלרעטצנעפיזָאלג עקיד יד ןופ ןסָאשעג ןוא סענָאקלַאב יד ןופ ןסָאגעג

 .סיפ ערעייז רעטנוא

 -מורַא טלַאה רע ןכלעװ ,ףוג ןביל סשנַאלָאס וצ טעילוטעגוצ

 "גײרַא זירַאּפ טָאה ןדייב ייז זַא ,טכודעג ןענירב ךיז טָאה ,ןעמונעג

 .ןעגנוגעװַאב עשימטיר ןוא תוחיר ,ןרילָאק ןופ יירדעג ַא ןיא ןפרָאװעג

 ץלַא ןײרַא ןטייווצ םעד רענייא ןּפעלש עדייב ןוא ,סױרַא ןליוו עדייב

 סע טגָאלש יורפ רעקידנעמיוושייברַאפ רעדעי ןופ .רעשירעפיטש ,רעפיט
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 ןרעװש טימ -- רענייא ןופ .חיר ןכעלטּפַאשנדייל רעדנוזַאב ַא טימ

 טימ --- רעטירד ַא ןופ ,ךעלקעלגיײַאמ טימ --- רעטייווצ ַא ןופ ,רעבמַא
 ףעמעלַא ייז ליוװ ,ןירב ,רע ...ּפעטס ןסייה טימ ןוא ןעמולב-דלעפ
 ײז ףיױא טפרַאװרַאפ רע .םיא ןליוו עלַא ייז ןוא ,ףוג סשנַאלָאס ךרוד

 ערעייז . ,. סױרַא ךיז ןעיירד ייז ןוא ,ןַאקרָא ןַא יו ,קילב ןקידנצכעל ןייז
 יד :טרעקרַאפ ןוא ,ךיז ןרעטנָאלּפסױרַא ייז ןפלעה ןרעילַאװַאק עקנילפ
 טימ םיא םורַא ןפרַאװרַאפ ןעיורפ עטנַאקַאבמוא יד סָאװ רעמעדעפ עניד

 עמייהעג עקיזָאד יד ,ןדלַאפ ערעייז ןופ שיור ןוא ןּפיל ןוא ןגיוא ערעייז

 ןוא ןעגנוגעװַאב עקידוועליּפש עריא טימ שנַאלָאס רעביא טסייר ןצענ
 גנורעטנענרעד ַא עלייוו ַא . . .ןײלַא ךיז רַאפ ןוא ךיז וצ קעװַא םיא טמענ
 וטסָאה .גנורעטייוורעד עיינ ַא ןוא טפַאשטנַאקַאב עיינ ַא ,זגורב ַא ןוא
 ךימ וטסטכַארַאפ ןוא !עטנַאקַאבמוא ןיימ ,ךיד ךיא טכַארַאפ ,ביל ךימ
 ! ביל ךיד ךיא בָאה ---

 טייג סָאװ ,רעכיוו םעד-טָא רעביא קילב-רעלטסניק ןייז קידנּפרַאװ
 טרעדנואווַאב ,ןצרַאה ןיא ,ןירב טָאה ,ןעמַאזוצ םיא טימ ןוא זיירק ןיא
 טמַאטש סָאװ ןוא ץנַאט טסייה סָאװ ,שינרעטנָאלּפ עשימטיר סָאד
 ןופ ןוא תונז ןקיליײה ןופ ,רעקלעפ עוװיטימירּפ ייב טסניד-סעטָאג ןופ
 ןופ ףױל ןיא ,ךיז טָאה רעכלעוו ןוא ,תומחלמ עקיטולב וצ ליּפשרָאפ
 +- ץלעמשעג ַאזַא ןיא טלדייאעגסיוא ,ןרָאי רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה
 עכלעוו ןיא ,ןשיורעג-דייז ןוא ןעמויפרַאּפ ,ןעגנוגעווַאב ןוא קיזומ ןופ
 ןוא טפַאשקנעב ןייז ,טנעמַארעּפמעט ןייז :ןיײרַא טגייל רענייא רעדעי
 גנונעפָאה עקידוועקערש ןייז ןוא טנגוי ענעדירפוצטסבלעז ןייז ,דיירפ ןייז
 רעטבילעג רעד וצ טכוזרעפייא יד ...רעטלע זיא ןעמ ןעוו קילג ףיוא
 .רעדנוזַאב רערעדעי ןוא ןעמַאזוצ עלַא --- ריא ןייז-לחומ סָאד ןוא

 ייוצ ךָאנ ,רעצלַאװ רעד ןוא קיטכיל ןרָאװעג קירוצ זיא סע ןעוו
 ףיוא ,שנַאלָאס ןוא ןירב ןבָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה ,?ןשטַאּפּפָא; לָאמ
 יז ןוא ןייוו ןקידעמיוש טימ לופ ןלַאקָאב ייווצ ןענופעג ,לשיט רעייז
 ,טיטעּפַא סיורג טימ ןעקנורטעגסיוא סָאד ןבָאה

 סָאד טָאה רעטציא --- ,טנָאמרעד שנַאלָאס םיא טָאה --- ,וטסעז ---
 ,..ןסע ןכָאנ דלַאב טינ .םעט ןקיטכיר םעד

 -ַאבנָא סָאװ זַא ,ןרעפטנע וצ טַאהעג טינ טייצ ןייק ךָאנ טָאה ןירב
 רעקנַאלש רעד ןוא ,ריא ףיוא ךיז רע טזָאלרַאפ ןכַאז עכלעזַא טפערט
 קסַאילב ַא סיז ,ןטָארטעגוצ זיא ,לשיט ןשינכש ןופ ,קַארפ ןיא לעגָאשטש
 ,ּפָאק ןטריקַאל ןייז טימ ןוא ןגיוא עקידרעקוצ עלָאמש ענייז טימ ןבעגעג
 ,ץנַאט ןטסקענ םעד ,ןצנַאט וצ שינעביולרעד ןטעבעג ןוא ךיז טגיונרַאפ
 ןוא ןָאטעג לכיימש ַא שימלעש טָאה שנַאלָאס רָאנ ...עמַאד סנירב טימ
 :ןענירב רַאפ טרעפטנעעג
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 .טניירפ ןיימ ןכָארּפשרַאפ ןיוש ךיא בָאה ָאגנַאט ןטשרע םעד ---

 ...טבכייליפ רעטעּפש

 -ַאב עכעלפעה רעייז ַא ןכַאמ וצ יװ ןבילבעג טינ רעמ זיא ןענירב

 םוש ןייק זיא טייז ןייז ןופ :טסייה סָאד .טנעה עדייב טימ גנוגעוו

 ..!ןזירּפַאק ,ױזַא ליוו עמַאד ןייז רָאנ ,ןעוועג טינ גנורעטש

 עלַא טימ טלכיימשעצ שנַאלָאס ךיז טָאה --- ,רימ טלעפעג רע ---

 רע לָאז ,רָאנ --- ,ןטָארטעגּפָא זיא לעגָאשטש רעד ןעוו ,ןייצ עסייוו עריא

 רעמ ץלַא ,יורפ ַא ייב גלָאפרעד רעד זיא סע רערעווש סָאװ ;ןטרַאװ

 : .ןַאמ רעד טָאה גנוטכַא
 ,רעצלַאװ ןשיסַאלק םעד יװ טַאהעג רעביל ןירב טָאה ָאגנַאט םעד

 ןיא רענעגיואוועג ,רעקיאור זיא רע לייוו רָאנ ,רענעש זיא רע לייוו טינ

 יו ,טייהרענעמונעגמורַא טמיווש ןעמ .דימ ױזַא טינ טכַאמ ןוא םטיר
 ןוא לגעז רעד זיא טכייל ,טכייל זיא לפיש סָאד .ךייט ןליטש ַא ףיוא
 ,רָאנ טרירַאב ןעמ .טמיורט ןעמ ןוא ןעמ טמיווש .ךיוא --- טניוו רעד

 רעטייווצ ַא ןָא ךיז ןסױטשוצנָא טינ ידכ ,רעדור םעד ,טייצ וצ טייצ ןופ
 ..י ןירענטרַאּפ ןייז ןוא רע יוװ ױזַא טקנוּפ טמיורט ןוא טמיווש סָאװ ,רָאּפ

 רעייז וצ ןעמוקעגקירוצ ,עטבילרַאפ ןוא ענעדירפוצ ,ןענייז ייז ןעוו

 -קנואוו ַא שנַאלָאס טָאה ,לַאקָאב ןטייווצ ַא טימ ךיז טשיופעגּפָא ןוא לשיט

 :ןענירב וצ ןבעגעג
 רע ...טבילרַאפ תמא ןַא ףיוא זיא לעגָאשטש רעד ! עז ,רָאנ עז ---

 .ּפָארַא טינ ןגיוא יד רימ ןופ טמענ
 ! ףוס ַא ...ןוא ּפָא םיא טימ ןיוש ץנַאט זיא ---
 עלעּפעק ריא ןפרָאװרַאפ שנַאלָאס טָאה --- ? ףוס ַא סָאװרַאפ ---

 רעילַאװַאק ןטנַאגעלע ןפיוא טלעטשעגנָא ןגיוא עטערומשזרַאפ יד ןוא
 ..! יירפ זיא ,סָאד טסייה ,געו רעד ;לשיט ןשינכש םעד ייב

 יוצ רעקידנטכיול ַא זיא ,קנואוו םעד ןענַאטשרַאפ ךיילג טָאה רענעי

 קידנקוקנָא טינ .ץנַאט םוצ שינעביולרעד ןטעבעג רעדיוו ןוא ,ןעגנַאגעג

 -לקָאש ַא קיסָארדרַאפ לסיב ַא ןוא ץרוק ןירב טָאה ,עמַאד ןייז רעמ

 | :ּמָאק ןטימ ןָאטעג

 ! יעלּפ ואוו ליס---
 ַא לָאמ סָאד ,ןָאקלַאב ןפיוא ןבעגעג-ּפַאלק ַא טָאה עילעּפַאק יד

 ,לַאז ןקידכעלייק ןיא ּפָארַא זיא טייקלקנוט ענירג-טיור-יולב ַא .זַאשזד
 -עגקעװַא ריא ןיא ןענייז רעילַאװַאק ןדמערפ ריא טימ ,שנַאלָאס ןוא

 .ןעגנַאגעג-"ןריולרַאפ ןוא ןעמואווש
 רענייק שטָאכ .רעטרַאנעגּפָא ןַא יו ןציז ןבילבעג סעּפע זיא ןירב

 ,ךיז טָאה רע .ןרַאנוצּפָא טנכערעג טינ ןוא טרַאנעג טינ ָאד םיא טָאה
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 יד ןױש זיא ױזַא רָאנ .טכירעג טינ ןײלַא ,טײקיסָארדרַאפ ַאזַא ףיוא
 עטסעב יד טימ שטָאכ ,קעװַא טמענ רערעדנַא ןַא זַא ,רוטַאנ עשליבצנַאמ
 ןוא רערעייט ענעמונעגקעװַא סָאד טרעוװו ,עלייוו ַא ףיוא ןוא ןטכיזּפָא

 -עג ןייז טימ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,קיטקַארּפ רעד ןופ .רעקידרעטיצ

 ...רעמָאט :;ןקָארשעגנָא ןעועג ךיוא ןירב זיא ,ןַאינָאס רענעזעוו
 ...רשפא

 סָאװ ,סָאד ןסעגרַאפ וליפַא רע טָאה טיײיקכעלסירדרַאפ ןייז ןיא

 ןעמונעג ןוא ,טדערעגּפָא םיא טימ ,קירוצ עלייו ַא ,טָאה שנַאלָאס
 ןליּפש וצ ,ירפדוצ עלעסיב ַא ,ןָא ןיוש טביוה עטבילעג ןייז זַא ,ןעלבירג

 -ַאבמוא רעדעי ואוו ,לַאקָאל ַאזַא ןוא ...זיומ ןוא ץַאק ןיא םיא טימ
 טָאה ,ץנַאט םוצ יז ןריפ ןוא יורפ ַא ןעמענקעוַא ,ןייגוצ ןָאק רעטנַאק

 -ענידנצעג עקילָאמַא יד ןופ ,םיבוט-םוי:עילַאנרוטַאס ןופ ךיז ןיא סעּפע

 ,עכעלטנפע ןַא זיא סע .עניימ --- ענייד ,ענייד --- עניימ .ןטייצ עשיר
 ... תונז ,עטרעיילשרַאפ םגה

 ןַא סעּפע לָאמַאטימ רע טליפרעד ,ױזַא ךיז טלבירג רע יװ ןוא

 ןוא ,רעקרַאטש ןרָאװעג זיא ליפעג סָאד ,ןקַאנ ןיא טייקכעלמעווקַאבמוא
 םערַאװ ץירּפש ַא ןופ ןפָארטעג יוװ ,ּפָאק םעד טיירדעגמוא ךיג טָאה ןירב

 ןדנוצעגנַא-לעה סערטסויל יד ךיז ןבָאה טנעמָאמ םעד ןיא דָארג .רעסַאװ
 ןבָאה ןגיוא סנירב ןוא ,ןשָאלעגסיוא ךיז ןבָאה רעטכיל עטרילָאק יד ןוא

 עצרַאװש רָאּפ ַא רעטנוא ןופ קוק ןקידנעגנירד ַא ןָא ןסױטשעגנָא ךיז

 רע .ייז רעביא רוזירפ רעסייוורעבליז ַא ןופ ןיורק ַא טימ ,ןעמערב
 ןוא עלופ רָאּפ ַא ןופ לגנעלשעג ןכעלטפַאשנדיײיל ַא טּפַאכרעד ךיוא טָאה
 , ,ןּפיל ענייש

 -- ,טנַָאמרעד ךיילג ךיז רע טָאה -- "?!ַאטעי ךָאד זיא סָאד;
 ,"יורפ ענעזעוועג סיקסנַארבַאג;

 רעד .ּפָאק ןטימ ןבעגעג:לקָאש ַא ךעלטניירפ ריא וצ טָאה רע
 טָאה רע ןוא ,ןעמונעצ ךיז טָאה ןּפיל סַאטעי ןופ לגנעלשעג רעשיגרענע

 ,רָאה עסייוו עכלעזַא טימ יורפ ַא ייב יוװ טינ ,ןייצ עקנַאלב ליומ ַא ןעזרעד
 רעד ןשיוצ ,טָאה רָאנ ןָאצ רענעדלָאג ןייא ,לדיימ גנוי ַא ייב יו רָאנ

 סָאד ךיוא .,ןדנואוושראפ ןוא ןבעגשג-עשטשילב ַא ,טייקסייוו לרעקידלרעפ
 ...טמעטַאב לרעפעפ-ןדלָאג ַא טימ ,טנַאקיּפ ןעוועג זיא

 םאדאמ ענעזעוועג יד םיא ףיוא טוזח ,סקעטָאלמ יד ייב ,ןטּכענ ןיוש
 טצעועגרָאפ רשפא טלָאװ רע ןוא ,קורדנייא ןַא טכַאמעג יקסנָארבַאג
 "טינ ַא טימ ,ןַאטעי ןבעל רָאנ .לשיט וצ לשיט ןופ טרילפ ןטכייל ןייז

 -מוא ןַא ןסעזעג זיא ,טנַאה רעטעפ רעד ןיא לַאקָאב םענעקנורטרעד
 יו ,קיכילּפ ןוא טרױיזַאר ןצנַאגניא ,ןױשרַאּפסנַאמ רעקיד ,רעטנַאקַאב
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 .זָאנ רעכַאלפ רעד ףיוא ןלירב ענעדלָאג טימ ייא עװעזָאר עסיורג ַא

 | .סיוא טזייוו ,רעטנַאקַאב רעקילעפוצ סַאטעי
 ןייז ןופ ןָאטעג קנורט ַא ,ּפָאק םעד טיירדעגמוא קירוצ ןירב טָאה

 ריא טימ ץנַאט ןופ ןרעקמוא ךיז לָאז שנַאלָאס טרַאװעג ןוא לַאקָאב

 רעמ ןױש טָאה ,ןירב ,רע ..'!קידריװקרעמ .,ןוא .רעילַאװַאק םעיינ
 סעּפע .טַאהעג טינ רעטבילעג רעשיטָאזקע ןייז ףיוא סָארדרַאפ ןייק

 רעד טימ ריא ןלָאצוצּפָא ןזיװַאב ,טרילפ ןצרוק ןייז טימ ,טלָאװ רע יו

 ןַא טימ טסצנַאט ,סָאד טסייה ,וד :טפַאשיײרטמוא ןופ עבטמ רעבלעז

 ,טיווק .רערעדנַא ןַא טימ טקוקעגרעביא ָאד ךיז בָאה ךיא ןוא ןרעדנַא
 םעד םיא טרירַאב קילב רעפיט סַאטעי זַא ,ליפעג סָאד רעבָא

 ,ןענייז שזַאסַאמ רעקידנטעלג ַא יו .קעװַא טינ זיא ,ןקַאנ ןכעלדניפמע
 ךיז טעבנגעגנײרַא ,ןקור ןייז רעביא ןרָאפעגמורַא ןגיוא עריא ,ךיז טכוד

 ...עצינליטַאּפ רעד ףיוא רָאה יד טמערַאװעג ,ןגַארק-דמעה ןייז רעטנוא
 וליפַא טכַארטעג טינ ,טרעקעגמוא טינ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה שנַאלָאס ןוא

 ןדנור ןופ קע ןיא ואוו-ץעגרע ןענַאטשעג זיא יז .שיט םוצ ךיז ןרעקוצמוא

 ,ןעמַאזוצ ךעלרָאּפ ערעדנַא ךס ַא טימ ,סעקשזָאדַאל טשטַאּפעג ןוא לַאז

 ךָאנ ןענייז יז זַא ,ןָאקלַאב ןפיוא עילעּפַאק רעד ןכייצ ַא טימרעד ןבעגעג

 ...ךָאנ ןליוו ייז זַא ,זַאשזד ןטליּפשעגּפָא ןטימ טַאז טינ

 ןענירב ןיא זיא -- 7? טרַאװ ןוא םלוג ַא יװ ָאד ךיא ץיז סָאװ;

 רעד ןיא טנייה םיא טָאה סָאװ ,תורקפה ןופ לדש סָאד ןעגנורּפשעגפיוא

 -ַאװַאק רעקיביײלרעװש סַאטעי; --- ,ןײרַא הזה םלוע ןיא טגָאירַאפ ירפ

 ךרוד ןקוק רעהַא ןעמוקעג רָאנ זיא רע ,סיוא טזייוו ,טינ טצנַאט רעיל
 / 2... ?ןײלַא יז !יז רעבָא ...ןלירב ענעדלָאג ענייז

 וצ ןעגנַאגעגוצ ,ןביוהעגפיוא ןירב ךיז טָאה ,רעמ טכַארטעג טינ

 :טגױנרַאפ ךיז ןוא ךעלעטירט עכעלפעה טימ לשיט סַאטעי

 טכוד ,ױזַא !ןעזָאר םַאדַאמ ,דובכ םעד טַאהעג ןיוש בָאה ךיא ---=|

 ןטכענ זדנוא טָאה יקסנָארבַאג טניירפ ןיימ .. ןעמָאנ רעייא זיא ,ךיז

 ?ןדַאלגייא ךייא ךיא ףרַאד ...טכַאמעג-טנַאקַאב

 טלָאװ יז יװ ,טלײאַאב ַאטעי ךיז טָאה -- !סיוװעג ,סיוועג ---

 עגנערטש עריא .ןגָאזּפָא טינ לָאז רעילַאװַאק רעקיד ריא טַאהעג ארומ

 ךעלרעטומ ייברעד ןענייז ,ןעמערב עטכידעג יד רעטנוא ,ןגיוא עצרַאװש
 | --- זיא סָאד ! ךיז טנעקַאב --- ,ןרָאװעג ךייוו

 -לרעּפ ,"לרעּפ , טימ ןָא ךיז טביוה סָאװ ,ןעמָאנ ַא ןפורעגנָא טָאה יז
 ןופ ךרוד ןעיײיג סָאװ ,ןעמענ ענעי ןופ רענייא . . . גייווצלרעּפ יצ ,ןייטש
 .טרָא ןפיוא ךיילג סָאד טסעגרַאפ ןעמ ןוא ןקניל ןכרוד רעוא ןטכער

 ןבעגעג"דנעוו ַא ןגעווטסעדנופ ךיז יז טָאה --- ? טביולרעד ריא ---
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 ,טכַאמעג ייברעד יז טָאה ענימ עקיגנעהּפָאמוא ןַא ןוא רעילַאװַאק ריא וצ
 -- טבױלרעד טינ זיא רעמָאט זַא :ןבעגעג"קנואוו ַא טלָאװ יז יו
 ...ןגלָאפ טינ ייס יװ ייס טעװ יז .טינ ךיוא סָאד ריא טרַא

 עכעלזייב יד טגיילרַאפ טָאה רעה רעטריזַאר-טַאלג רעכעלקיד רעד
 טימ טצנַאלגעגפױא ןבָאה ןגױא עטלַאק יד ןוא לכיימש ַא ןיא ןּפיל
 : טייקיבעגכָאנ ןוא ףרואוורָאפ ןופ שימעג ַא

 ...ַאטעי ,רעבָא ---
 : טכיררַאפ ןיילַא ךיז ןוא טּפַאכעג ךיילג ךיז טָאה רע רָאנ
 ?ץגַארפ ַא רַאפ סָאװ !ןעזָאר םָאדַאמ ,ָא --

4 

 ,"ךָאטסָאב, ַא -- לָאמ סָאד ,ןבעגעגיּפַאלק ַא טָאה עילעּפַאק יד
 ,דלַאב ןוא ,ןָאקלַאב ןופ ןסָאגעג רענעט יד ךיז ןבָאה דלימ-שירעריפרַאפ
 שנעשַָאלעגסױא-בלַאה יד ןופ ּפָארַא זיא סָאװ ,טייקלקנוט-בלַאה רעד ןיא
 יד טָא ןיא .רעטכיל עטרילָאק יד טימ ךיז טשימעגסיוא ,סערטסויל
 ריא ןבעגעגרעביא ןוא ןענַאטשעגפיוא ַאטעי זיא סנטָאש עקידנרעמיש
 יױרפ רעקירָאײקיצרעּפ-וא-עכעלטע ןַא ןופ ףוג ןקיטייצ ןוא םענטַאטס
 ןוא ,ךעלשיט יד ןשיוװצ ןופ ,ןריפסױרַא יז לָאז רע ,סמערָא סנירב ןיא
 ןדלַאפ ,ןעגנוגעװַאב ןופ רעכיוו ןיא ןַאטיּפַאק רעטינעג ַא יװ ןריפ
 . ..רענעט

 ןעמונעגנָא טָאה רע ןעוו ,טליפרעד ןירב טָאה רעטיצ םענדָאמ ַא
 .ןטימ ןוא ,עינָאלד רעקניל ןייז ןיא רעגניפ עשיטָאּפסעד עניילק סַאטעי
 סע .עילַאט ענעגיובעגסיוא-קיטפערק ריא ןעמונעגמורַא םערָא ןטכער
 ,טייקירעגיינ ענעגרָאברַאפ עבלעז יד ןוא רעטיצ רעבלעז רעד ןעוועג זיא
 ןיא סקעטָאלמ יד ייב ,ריא טימ ךיז ןענעקַאב תעשב ,טכַאניײב ןטכענ יו
 דבכמ טָאה רע רעדייא ךָאנ ,ןטכענ יז זיא ןדנואוושרַאפ .עילעטַא רעד
 -קירוצ יז רע טָאה טציא ...טנַאה רעלופ רעד טימ ןעקוװַאקרַאה ןעוועג
 עפייטש ריא .ןטכענ יװ עגנערטש ַאזַא טינ ,ערעדנַא ןַא רָאנ .ןענופעג
 ,לדנעמיר-שַאט-טנַאה ריא ןופ לקיוו עשיגרענע סָאד .קעװַא זיא גנוטלַאה
 ןטלַאהנָא ןעמערַאװ ַא ןיא .ָאטינ רעמ ךיוא זיא ,רעגניפ ןבָארג ריא םורַא
 עטייווצ ריא .טלדנַאװרַאפ סָאד ךיז טָאה עינָאלד רעקיטפערק ןייז ייב ךיז
 טימ לופ יז זיא ןצנַאגניא ןוא .עציײלּפ ןייז ףיוא טיורטרַאפ טגיל טנַאה
 ריא ןעמונעג קידרעטיצ ױזַא טָאה טנגוי יד סָאװ טײקרַאבקנַאד
 ,..טגָארט .זיירק ןיא סָאד טגָארט ןוא ,סמערָא יד ןיא טסברַאה-סנבעל
 .רעװש םענעי ןופ רעטייוו סָאװ יבַא ,ןיהואו טינ הנימ-אקפנ ןייק
 ,ןייוו זָאלג ןייז ייב טלמירד סָאװ ןױשרַאּפסנַאמ ןקיביײל
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 ףעגנולעג טינ ןדייב ייז ןענייז טיוטיץנַאט עכעלטע עטשרע יד

 סָאד לָאז םיא ידכ ,סיפ ןציּפש יד ןצונַאב וצ טמעשעג ךָאנ ךיז טָאה יז

 -קיצרעפ-וא-עכעלטע ןַא ןופ טייקטכייל עטכַאמעג ַא יװ ןעזסיוא טינ
 יז ןסיירוצטימ טַאהעג טינ טומ ןייק ךָאנ טָאה רע ןוא ...לגיופ ןקירָאי

 ,רַאפרעד ,טָאה ןוא רעּפרעק ןכעלרעווש ריא טעװענַאשעג ,ןכיילג ןייז יו

 "-קרעמ ױזַא ןענייז עכלעוו ,ךעלכישיקַאל עריא ןטָארטעגנָא ,קידנליוו טינ
 עקרַאטש ענייז ןיא טלַאה רע סָאװ ,לטנעה ריא יװ ןיילק קידריוו

 ןליוו ןקידלודעגמוא ןייז ןעמיוצ וצ ןעגנואווצעג םיא טָאה סָאד .רעגניפ
 -- ןיײילַא ךיז ןוא ץנַאט ןטימ יז ןרוכישרַאפ וצ ,קילדניוװש יז ןכַאמ וצ

 ןוא גנוי ױזַא ןבָאה ןגױא עצרַאװש עריא רעבָא ,ןעמַאזוצ ריא טימ |
 רַאבקנַאד ױזַא ,רָאה ןופ ןיורק רענרעבליז ריא רעטנוא ןטכיולעג טנעָאנ

 ןוא ןענופעג קירוצ דלַאב ךיז טָאה רע זַא ,ןצרַאה ןיא םיא טקוקעגניײרַא

 .קיזומ רעד ןופ םטיר ןקיטכיר םעד טּפַאכעג
 "רעניא ןַא ןופ ןגיוצעגוצ ,טרעטנענרעד ךיז ןבָאה סרעּפרעק ערעייז

 ,סױש ריא ןופ טײקמערַאװ יד טליפרעד ןבָאה ינק ענייז .רעגַאב ןכעל
 ןוא ,שזַאסרָאק ןכיוה ריא ןופ סױטשנָא ןשיטסאלע םעד -- טסורט ןייז
 "סיוא:ךעלטנגוי רעבָא ,עכעלטיירב ריא םורַאטמענ סָאװ ,םערָא ןייז

 םעד טריּפשרעד ,ענורטס ענעגױצעגנָא ןַא יו ,טָאה ,עילַאט ענעגיובעג

 ןיא טגייצרעביא ךיז רע טָאה דלַאב ןוא ,ןטפיה עגייש עריא ןופ גיוועג
 ץנַאט ַא ןיא ,לָאמטּפָא ,ןעייג ןעיורפ עוװיסַאמ זַא ,םעד ןופ טייקיטכיר רעד
 ,ןעמַאד יד טָא : ןרוגיפ-טרַאּפס ,ערעגָאמ יד יו רעּכיײװ ןוא רעטּכײל ךס ַא

 ץנַאט ןתעשב ןליפ ןזָאל ןוא ןרעדָאמ ןייז וצ טיוה רעד ןופ ןכירק עכלעוו

 .ןלוקסומ ערעייז רָאנ ,טײקטרַאצ עשירעבייוו רעייז טינ

 יד טימ טעקרַאּפ ןטסקעװעג םעד טרירַאב םיוק טציא טָאה ַאטעי

 ,ןטפול רעד ןיא טבעוושעג ןבָאה ךעלעקרָאק עכיוה עריא .ןךעלכיש ןציּפש

 -עג יז ןיא ,לָאּפ ןיא ןרָאטקעלפער עטרילָאק יד ןופ ןטכױלַאב ,ןוא

 ןטכייל ריא ןופ ןדלַאפ יד ,לּפעג ןקיברַאפ םעד ןיא עוזַאּפ ַא יו ןעמואווש

 ריא ,רעכעלזַאנ עכעלטּפַאשנדיײל עריא יװ טרעטַאלפעג ןבָאה דיילק ןדייז

 ןסייו םעד ןופ טָאלב ןעוועג ייברעד ויא טכיזעג ןופ לֵאֹוֶא רעגנערטש

 עלעה יד ןופ ןוא רָאה ענרעבליז עריא ןופ טפירטעג טָאה סָאװ ןײשּפָא

 ןוא ןדלאפ ,רעטכיל עטרילַאק יד ןיא ,עטלָאקעד ריא םֹורַא סעוועשזורק

 ךָאנ טָאה ,ןעמַאזוצ ייז טימ ןוא ןדייב ייז םורַא ןעמיווש סָאװ ,ןשיורעג
 ,רעקידנעיצנָא ,רעלופסינמייהעג ןעזעגסיוא טײקסַאלכב-טכיזעג עקיזָאד יד
 .ןרעטש ןקידנטכיול ריא ןופ ןסיירּפָא טנַאקעג טינ ןגיוא ענייז טָאה רע

 טָאה יז .םיא ןופ רעקירעדינ לסיב א ןעוועג יז זיא סקואוו ןיא

 ריא רעביא טלַאפ סָאװ ,קוק ןקירעגיינ ןייז טליפרעד דלַאב רעבָא
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 ףיױא ּפָאק םעד ןפרָאװרַאפ לסיב ַא יז טָאה ןרעטש ןוא ןיורק-רָאה
 רענעפַאשעג רעד ןיא .ןגיוא יד ןיא ךיילג םיא ןקוקוצנײרַא ידכ ,קירוצ
 -צרַאװש יד זיא ,סעוועשזורק ןוא רוזירפ ןשיװצ ,טכיזעג ןופ טײקסַאלב
 טימ ךיז ןסָאגעגנעמַאװצ ,רעפיט ךָאנ ןרָאװעג ןגױא עריא ןופ טייק
 רעפיט ןופרעד זיא רערעייז קורדסיוא רעד .ןעמערב עלעקנוט עגנוי עריא
 ,לכיימש ַא ןיא טנפעעצ ךיז ןבָאה ןפיל עגנערטש יד ! םוהת ַא .ןרָאװעג
 ןייא םעד רעביא ןוא ןייצ עקידלרעּפ עריא רעביא ךיז טגעװַאב טכייל
 ,ךיז טכוד ,טָאה יז .טנַאקיּפ ױזַא סױרַא טעשטשילב סָאװ ,ןָאצ טענעדלָאג
 -רעביא ,רעטרעװ ןָא רעילַאװַאק ןגנוי ןטניוטשרעד ריא וצ טעשטּפעשעג
 -ָאלמ יד ייב טכַארטעג ןטכענ טָאה ןילַא רע סָאװ ,סָאד םיא טרזחעג
 :סקעט

 ,עטינעג ַאזַא ןביל ןָאק סע יװ ,רענייא קיצוצ ,ןעד וטסייוו ---
 ךיא ןָאק רעטומ ַא יװ 1 ןיב ךיא יװ יורפ עגולק ןוא עטקיטייצעגרעביא
 .סמערָא יד ןיא ייגעצ ןוא שרעהַאב ךיא .ןיטנַאכקַאװ ַא יו ןוא ןביל
 קעװַא ביג ךיא .רַאבקנַאד ךעלדנעמוא ןיב ךיא ןוא שיטָאּפסעד ןיב ךיא
 ,טפַאשקנעב ןיא ,עביל ןיא ךייר .ךייר לָאמעלַא ביילב ןוא עטצעל סָאד
 , ..טייקנבעגעגרעביא ןיא

 ןעגנַאגעג רעבָא זיא ןעקנַאדעג עקידנזיורב עכלעזַא ןופ רעכיוו רעד
 .ןעמַאזוצ ָאד ןצנַאט יז סָאװ ,"ןָאטסָאב, ןופ םטיר רעד יו רעלענש ךס ַא
 םעד ןרילרַאפ טינ רעדיוװ ידכ ,ןעמונעגנעמַאזוצ ןירב ,רַאפרעד ,ךיז טָאה
 ,טסיירד וצ ןרעוו טינ ידכ ,ןעגנוגעוװַאב ענייז ןופ ןוא קיזומ רעד ןופ טקַאט
 טקוק עכלעוו ,יורפ ערַאברעדנואו יד טָא ךיז וצ ןקירדוצ טינ ליפוצ
 ,ךעלטפַאשנדיײל ױזַא ןָא םיא

 ןיא ךיז םורַא ךיז ןעיירדמוא םייב ריא וצ רע טכַאמ --- ,ןטכענ ---
 טכַאמעג רימ ףיוא ריא טָאה ,ןעזָאר םַאדַאמ ,ןטכענ --- *ַאּפ, עדנור ייווצ
 ,קורדנייא רעדנַא ץנַאג ַא

 -ּפָארַא ןוא ןבעגעג-ךַאל ַא ץרוק יז טָאה --- .. .קורדנייא ןַא יבַא ---
 ,ןגיוא עפיט ךעלמייהמוא עריא טזָאלעג

 ןעזעגסיוא רימ ריִא טָאה --- ,טצעזעגרָאפ ןירב טָאה -- ,ןטכענ ---
 קענש ַא יו ,ַאנ ... . ױזַא ןָא"טקוק סָאװ ענייא יו סעּפע .גנערטש ,ךעלזייב
 ,טקוקעגנָא ךימ ריא טָאה

 -- ,ןָאטעג לכיימש ַא טרעלקרַאפ יז טָאה --- ...ןטכענ .ָאי --
 .ןעוועג סָאד זיא ךערּפשעג ןטסנרע ןַא רַאפ

 -עג ןטכענ םיא טָאה יקסנָארבַאג סָאװ טנָאמרעד ךיז טָאה ןירב
 ; ןכַאמ םולש םיא טימ לי ַאטעי זַא ,שינערעהוצנָא םיא ןבעגעג ,טגָאז
 ,םורָא ךיז טעז ןעמ.ןעוו ,ןרָאי עשיטירק ענעי ןיא טציא ךיז טניפעג יז זַא
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 רעט שורע רעד זַא ,טניױלעג טינ ךיז טָאה רענעמ ןופ טייב רעד זַא

 ...ןטייוװצ ןרַאפ רעסעב ןוא רעלעדייא ךס ַא ןעוועג זיא

 טנייה ךייא טעז יװ --- ,גערפ ַא ליטש רע טיג --- 1 טנייה ןוא ---

 | ? ךערּפשעג רעטסנרע רעקיטכענ רעד סיוא

 .יי טרעוװ טינרָאג זיא סָאװ ןטָאש ַא .גָאט רעקיטכענ ַא יו ---

 ,רעױא ןפיא ריא ןָאט-עשטּפעש ַא טסולגרַאפ ךיז טָאה ןענירב

 טימ םולש ןופ סָאװ ,ןדירפוצ זיא רע זַא ,רוזירפ רענרעבליז רעד רעביא

 .יייירפ רעדיװ זיא יז ןוא ,ןזָאלעגסױא טינרָאג ךיז טָאה טניירפ ןייז

 : ןבעגעג"גערפ ַא רָאג רע טָאה םעד טָאטשנא רָאנ

 ריא סָאװ ןלירב יד טימ ןַאמ רעד ...רעד טָא ,רע טסייה יוװ ---

 ?גייווצלרעּפ יצ  ןייטשלרעּפ ? טלעטשעגרָאפ טשרעקָא רימ טָאה

 .רעטײלגַאב ַא ױזַא טַאלג זיא'ס ? דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ ---

 ...לַאזיץנַאט ןיא ןילַא ענייא ןציז וצ טינ ידכ

 -סױרַא רעילימַאפ ױזַא "רעטײלגַאב, רעד ךיז טָאה סָאװרַאפ טנייה;

 .ןגערפ וצ טסולגעג ןענירב ךיז טָאה ױזַא --- ? *ַאטעי, טימ טּפַאכעג

 רָאנ זיא סָאד זַא ,גנונָאטַאב ריא .ןָאטעג טינ רעדיװ סָאד טָאה רע רָאנ

 :ןסייהעג טושּפ טָאה סָאד .קיטיידייװצ טינ ןעוועג זיא ,"רעטײלגַאב; ַא

 סָאד גָאז --- ריד לעפעג ךיא בוא ! ערעדנַא עלַא ןגעוו טינ ךיז רעמיק

 | | ...ךיוא רימ טסלעפעג וד ,רימ

 "ליז יד טימ יורפ רעד טָא וצ רעגַאב רעקידנענערב רעקיטכענ רעד

 טימ טּפַאכעגפױא ןענירב ןיא ךיז טָאה ןגיוא עגנוי ןוא רָאה ענרעב

 "טקניּפ רעקידנצנַאט רעד ףיוא רעמ קידנטכַא טינ .טּפַארק רעטלּפָאט ַא

 ןוא ,ךיז וצ טקירדעגוצ עמַאד ןייז רע טָאה ,טירט ענייז ןופ טייקכעל

 ןַא ךָאנ ףיוא טיירג זיא יז זַא ןוא קיבעגכָאנ זיא יז זַא טליפרעד ךיילג

 ןייז ףױא ןסױטשעגנָא ךיז רע טָאה ָאד רָאנ .גנורעטנענרעד רערעגנע

 ןסעגרַאפ ןצנַאגניא עלייװ עטוג ַא טָאה רע רעכלעוו ףיוא ,שנַאלָאס

 ,ךעלעסנָאװ עצרַאװש יד טימ רעילַאװַאק ןקנַאלש ריא ףיוא טנעלעגנָא

 ןייצ עפרַאש עריא ןוא ,טכיזעג קידנכַאל ריא ןגיובעגסיוא םיא ןצ יז טָאה

 "רַאפ ַא טימ טעריטשרַאפ יװ .טעקסַאילבעג ענדָאמ סעּפע םיא וצ ןבָאה

 ןַא ןעמונעגנָא קירוצ רע טָאה .ןעזעגסיוא םיא ייז ןבָאה סעכ םענעגרָאב

 טכַאמעג *ַאּפ? ערעליק רָאּפ ַא ,עמַאד ןייז טימ "רוגיפ ערעקידנעטשנָא

 ןופ .ןרַאנ וצ ןעוועג רעווש זיא ןשנַאלָאס רָאנ .טייז רעד ןָא ריא טימ

 ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ טינ ,קיטנָאק ,זיא ןגױא-ערעטנַאּפ עפרַאש עריא

 -ךַאל ַא ךעליירפ-ןבירטעגרעביא סעּפע טָאה יז םערָאװ .רעוועינַאמ סנירב

 עכלעוו ,עלעטנעה רעלעקנוט ריא טימ ןעקנואוועגוצ ןוא םיא וצ ןבעגעג

 :רעילַאװַאק ריא ןופ טײרפַאב ,קילבנגיױא ןייא ףיוא ,טָאה יז
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 !ימַא ןָאמ ,רעה'נָאב ַאל ַא ---

 רעד ןיא *. .! טניירפ ןיימ ,ןייז לָאז קילג טימ,; :טסייה סָאד ---
 .שרעדנַא סעּפע טײדַאב לרעטכעלעג סשנַאלָאס ןיא סָאד טָאה ןתמא

 :טקעטשעג טעמַאס ןיא טָאה עלעדָאנ קיטפיג ַא
 רעבייוו עיורג טיפ ? ךיז ןכוזסיוא טנָאקעג טינ ערעגניי ןייק --- !

 וטסליו ענייא ַאזַא טימ ...טסיירד ױזַא ןוא ? רָאג וטסעוועטרילפ
 ? ןרירוקנָאק לָאז ךיא

 טימ ּפָא םיא טלָאצ ןוא םיא טניגרַאפ יז זַא ,םיא ןזייוו וצ ידכ ןוא

 ןגיובעגסיוא שיצעק ךיז יז טָאה ,טרָא ןַא ףיוא ךיילג עבטמ רעבלעז רעד

 ןטעידַאמָאּפעגנָא ןטימ רעילַאװַאק ןטנַאגעלע ריא וצ ךיז טקירדעגוצ ןוא

 ,סָאד טסייה ,ױזַא .קַאמשעג רי א ןופ םיא ןבעגעג ליּפשיײב ַא .,לּפעק
 ..!ןעמ טצנַאט ױזַא ןוא ,סיוא ןעמ טלייוו

 רעכיזמוא ַאטעי טָאה ..? עמַאד רעייא ...ךָאד זיאיס ---

 ןיא ןעמואושעגקעװַא זיא לרָאּפ עקנַאלש סָאד ןעוו ,ןבעגעג-גערפ ַא
 ,זיירק

 טימ ןוא ,לוק ריא ןיא טליפרעד ןירב טָאה רעטיצ ןקידוועקערש ַא

 : ןײרַא ןגיוא עקירעיורט עריא ןיא ןבעגעגילכיימש ַא טסיירט
 | ? סָאװ זיא ,ונ ....עניימ ---

 טרירַאב ,ּפָאק ןקידרעבליז םעד ץזָאלעגּפָארַא טָאה ןעזָאר ַאטעי
 ,םיא ךיז טָאה טכודעג ןוא ,טסורב ןייז רָאה ןופ ןיורק רעסייוו ריא טימ

 -עגנָא ןצנַאגניא ּפָאק ריא יז טלָאװ ,טמעשעג טינ ךיז טלָאװ יז ןעוו זַא
 ,רעטנוא ךימ ןעל, :וטעבעג ליטש טלָאװ ןוא עצײלּפ ןייז ףיוא טרַאּפש

 / - *,,!דךימ ױזַא ,דימ ױזַא ןיב ךיא ! טניירפ רעגנוי

 ,רעטסומ רעד רעבָא .טליפרעד ריא וצ רע טָאה תונמחר ףיט ַא
 ןדמערפ ןטימ ץנַאט ריא ןיא ,ןזיװַאב טשרעקָא םיא טָאה שנַאלָאס סָאװ
 ןעוועג רע זיא עלייוו עצרוק ַא .ןסָארדרַאפ טרָאפ םיא טָאה ,לעגָאשטש

 ןָא ,לָאמַאטימ ןוא .טירטדץנַאט עשלַאפ עכעלטע טכַאמעג ,טיירטשעצ
 קַאב ןייז טימ ןוא ,ךיז וצ ּפָאק סַאטעי טקירדעגוצ ,גנַאגרעביא םוש
 .רָאה ענרעבליז ,עליק עריא טרירַאב

 טציא --- ,דוס ַא טיורטרַאפ ריא רע טָאה --- .. . ךייא ןָאק ךיא --- |

 ...טכַאמעג ןטכענ רימ ףיוא טָאה ריא .תמא םעד ןגָאז ךייא ךיא ןָאק
 .קורדניא ןפיט ַא .קורדנייא ןַא ױזַא םתס טינ

 -קעװַא ַאטעי טָאה ..!רימ רעביא קיטסול טינ ךיז טכַאמ --

 -רַאפ טימ טקוקעגנָא םיא ןוא טכיזעג ןייז רעטנוא ןופ ּפָאק ריא ןעמונעג
 ...עכלעוו ,יד יו טייהנייש ַאזַא ךָאנ --- ,טכַאד

 .טַאהעג טינ ךָאנ יז ךיא בָאה ןטכענ ---
 ? טנייה ןוא ---
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 רעפיט רעייז טימ ,טכיירגרעד ,ןסָאגעצ יװ ךיז ןבָאה ןגיוא סָאטעי

 ,ןענירב ךיז טָאה טכודעג ןוא .סעיוו עריא ןופ דנַאר טעד ,טייקצרַאוװש

 טינ ןוא קידלוש סעּפע זיא יז טינ שטָאכ ,ןיד"רזג ריא ףיוא טרַאװ יז זַא

 .רעטכיר רעד זיא רע

 -- .ןגעלרַאפ לסיב ַא טגערפעגרעביא רע טָאה -- ?טנייה --

 טָאה -- ..!ךײא רעװש ךיא רָאנ .ןדייר טינ ןופרעד רעסעב רימָאל

 .* תמא ןַא טימ -- ,רעטרעוװ ןכוז ןעמונעג רע

 יַאק יד ואוו ,ןָאקלַאב ןפיוא טקוקעגמוא קידוועקערש ךיז טָאה רע

 "ןָאטסָאב, רעד טַאהעג ארומ טָאה רע .קידרעּפָאה ױזַא טליּפש עילעפ

 טינ לָאז גנורעלקרעד עמיטניא ןייז ןוא ןקידנע טינ גנולצולּפ ךיז לָאז

 ןטבילַאב םעד ;טליּפשעג רעטייוו טָאה קיזומ יד רָאנ ,ןטימניא ןביילב

 "רָאּפ עקידנצנַאט יד ןופ טקַאט םוצ טליּפשעג יז טָאה "םולח-טסברַאה;

 רעטעלב עטרילָאק זַא ,טכודעגסיוא עגר ַא ךיז טָאה ןענירב ןוא .ךעל

 זַא ןוא ,סרָאטקעלּפער יד ןופ ןלַארטש עקיברַאפ יד ןיא םיא םורַא ןלַאפ

 "רעביא ; סמערָא ענייז ןיא ָאד רע טלַאה טסברַאה ןכייר ַאזַא ןופ טכורפ יד

 ןופ טלַאטשעג ןיא ,ןדָאלעגנָא טפַאז ןקידנרעי ַא טימ ןוא טקיטייצעג

 ןגױא עצרַאװש עגנוי ןוא ּפָאק ןסייוו ןטימ יורפ רעד טָא

 "טינ ןייז וצ טרעקעגמוא ךיז רע טָאה --- ..! ךייא רעווש ךיא ---

 יָאלמ יד ןופ סױרַא ןיב ךיא ןעוו ,ןטכענ --- ,עזַארפ רעטקידנערַאפ

 --- יוװ םעדכָאנ ...סקעט

 ינכַאל ,יז טָאה -- ..1 שטַאּפ ַא ןבעגעג טָאה ריא יו םעדכָאנ --

 .ןבעגעג-גערפ ַא קיד

 ךיז רע טָאה --- ...ןעגנַאגעגקעװַא ןעוועג ,רימ טכוד ,טנעז ריא --+

 | ,טמעשרַאפ

 יִצג .רימ ייב ןעװעג טנייה זיא קעטָאלמ םַאדַאמ רעבָא .ָאי --

 ... ךיז טגָאלק

 ריא ןופ ערעירַאק יד טכַאמעג-עילַאק בָאה'כ .סייוו ךיא ,ָאי --

 ...ןגָאז וצ ױזַא ,?ןָאלַאס, ריא ןופ ןעמָאנ ןטוג םעד ,ןַאמ

 ,ןכַאמ וצ עילַאק סָאװ ןעוועג טינ ---

 יוצ סָאד ביג ךיא .טייז ןיימ ןופ דליוו ןעוועג רעבָא זיא'ס ---

 "רַאפ-טסנוק רעד ,ןטרָאד רע טסייה יו ...רעד .ןטײקשירַאנ ---

 רעייא ףיוא ןענייז ןעמַאד עלַא .טנידרַאפ רשכ סָאד טָאה רע ? רעלטימ

 ...טייז
 ? ךיוא ריא ---
 .עטשרע יד --- ךיא ---

 ,טסיירטעג ךימ טָאה ריא ! ןעזָאר םַאדַאמ עביל ,קנַאד ַא ---
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 ,ךיז וצ טקירדעגוצ יײרדמואזץנַאט ןיא יז טָאה ןירב
 ךיוא ךיא ליפ ךייא ןיא .טסיירט עבלעז יד טינ זיא'ס .ןיינ --

 ,טסיירט רעדנַא ןַא זיא'ס .רעטומ ַא
 עצרַאװש-ףיט ,עקידנשרָאפ עריא ןבעגעג"ביוה ַא םיא וצ טָאה ַאטעי

 ,ןבילבעג-ןייטש עילעּפַאק יד זיא ָאד רעבָא ,ןגָאז סעּפע טלָאװעג .ןגיוא
 ןגעוו ןפורעגסיוא טָאה עיסנַארעפנָאק רעד ןוא ,קיטכיל ןרָאװעג זיא'ס
 ,רענַאקיסקעמ עטכע ,סרעצנעט עטמירַאב ,טרעכיזרַאֿפ רע יװ .,ייווצ)
 -ָאיצַאנ יד טימ ןריזומַא םוקילבוּפ עטסעטרערַאפ סָאד דלַאב ןלעוװ סָאװ
 ,דנַאלרעטָאפ ןסייה רעייז ןופ ץנעט עלַאנ
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 עשינַאקיסקעמ ןיא ,ןשוילעּפַאק עשינַאּפש עכַאלפ ןיא ,יז ןוא רע ןַא
 ,עטיירב טימ ןוא ךיד ןפיוא ןפרַאש עקיברַאפ טימ ,ןעמויטסָאק-קלָאפ
 -ערָאװעג-קידיײל םוצ טרעטנענרעד ןיוש ךיז ןבָאה ,ןעלטרַאג עטודנערפעג
 | ,לַאזיץנַאט ןטימניא ץַאלּפ ןדנור ,םענ

 .לשיט ריא וצ ןעזָאר ַאטעי טריפעגּפָא ,םערָא ןרעטנוא ,טָאה ןירב
 רעקילעפוצ ריא ,ןלירב ענעדלָאג יד טימ ,ןױשרַאּפסנַאמ רעקיד רעד
 םענעקנורטעגסיוא ןופ טינ .טיור ןעוועג זיא ,טגָאז יז יו ,"רעטײלגַאב;
 טָאה ןירב ןעוו ,ןבעגעג"עשטרוב ַא סעּפע טָאה רע .סעכ ןופ רָאנ ,ןייוו
 ,טגָאזעג קנַאד ַא טינ :טגײנרַאפ ךיז ןוא עמַאד ןייז טריפעגוצ םיא
 ןכַאז עדייב םינּפַא .לוויט םוצ רעילַאװַאק ןגני םעד טקישעג סינ
 ןקידנכַאל ַא טימ ,קידנרעה טינ טכַאמעג ןירב ךיז טָאה ...ןעמַאזוצ
 טָאה ןטרָאד רעבָא .לשיט ןייז וצ קעװַא זיא ןוא ךיז טיירדעגמוא םינּפ
 .ןעמוקַאב טינ עמַאנפױא ערעסעב ןייק ךיוא רע

 קסָאילב ןכעלמורק ןטױל ןוא .שנַאלָאס ןסעזעג ןיוש זיא שיט םייב
 יז שטָאכ ,טציירעג זיא יז זַא ,טנעקרעד רע טָאה ןגיוא ענירג עריא ןופ
 ןעוו .לכיימש ןכעלביל-טשרמולכ ַא טימ סָאד ןריקסַאמ ֹוצ ךיז טימָאב
 ןופ ןעקנורטעגּפָא שנַאלָאס טָאה טרָא ןייז ףיױא טצעזעג ךיז טָאה רע
 רעייז יז זיא ,ץנַאט ןגנַאל ןכָאנ ,זַא טכַאמעג לעטשנָא ןַא ,לָאקָאב ריא
 טָאה טלָאמעד טשרע .ןָאטעגכָאנ ,קידנגייווש סָאד טָאה ןירב .קיטשרוד
 .טלטרעוועצ ךיז ןבָאה ייז ןוא ,עלעגַארפ ַא ןפרָאװעגוצ םיא יז

 ? עטנַאקַאב ַא עגייד ---
 ,ָאל ---

 ? יז זיא רעוו ---
 ,טניירפ ַא םעניימ ןופ יורפ ַא --
 ? ףיא טימ טציז סָאװ רעד ---
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 ...טגענּפָא יז טָאה סָאװ רעד ,ןיינ ---

 .י.ןעיורפ ענעפרָאװעגקעװַא וצ קילג טסָאה ---

 .סיוא סָאד טזייוו ױזַא ---

 .קיטביזרעפייא טינ ןיביב --

 ,טינ ךיוא ךיא ---

 -עצ ַא רָאנ .טגערפעג טינ רעמ ,טרעפטנעעג טינ רעמ טָאה יז

 טָאה ,יירעגירק רעטנַאגעלע ַאזַא ןופ ןוא ץנַאט ןוא ןייוו ןופ ,עטמערַאװ -

 . וצ ןסיוועג ַא טימ ןוא ,סקניל ןוא סטכער ףיוא ןעוועטרילפ ןעמונעג יז

 טָאה גנוטלַאה ענעזָאלעצ ריא ,ןזיוועגסיוא טָאה ןענירב יוװ ,סיעכהל

 ןיא ןוא ןקַארפ ןיא ,ןרעילַאװַאק עטנַאקַאבמוא .גלָאפרעד טַאהעג דלַאב

 -לגיּפש טימ טייל עטסנרע ןוא ןעגנוי-בעל עטריזַאר-טַאלג ,ןעגניקָאמס

 -לקנוט יד ןדַאלוצנייא שינעביולרעד ןטעבעג ןוא ןעגנַאגעגוצ ןענייז ,ןכילּפ

 ,טביולרעד ליק ןעמעלַא ייז טָאה ןירב .ץנַאט םוצ טייהנייש עקיטיוה

 ןיא רעצלַאװ ַא --- רעירּפַא .ןַאטעי טימ ןצנַאט קעװַא רע זיא ןײלַא ןוא

 רָאװ ַא --- ךָאנרעד .לַאז ןצנַאג ןרעביא ךיז טסקַאװעצ סָאװ לאריפס ַא

 ןוא .ָאגנַאט ןשירעמיורט ַא --- לָאמ ןטירד םוצ .ןקַאצ-קיצ ןיא ּפעטס

 רעד ,ןרָאװעג רעכעלביל ץנַאט רעד םיא זיא םטיר םעיינ ןדעי טימ

 .רעטסיירד --- רעטרעװ יד ,רעטכייל --- טָארט רעד ,רעטרַאצ --- םערָא

 "ייברַאפ זיא שנַאלָאס ןעו המקנ סנירב ןרָאװעג זיא רעסיז ךָאנ ןוא

 ןיא .רעילַאװַאק רעדנַא ןַא ןופ סמערָא יד ןיא לָאמ רעדעי ,ןעמואוושעג

 וליפַא יז טקרעמַאב רע זַא ,לעטשנָא ןַא טכַאמעג ןירב טָאה טנעמָאמ ַאזַא

 ןפַאשרַאפ וצ --- טימַאב ױזַא ,ץנַאט ןיא רע זיא ןָאטעגנײרַא ױזַא ,טינ

 -ךעלטנגוי יד טימ ןוא רָאה ענרעבליז יד טימ עמַאד ןייז ןגינעגרַאפ

 רעירפ טעװ סע רעװ ןעז ,סָאד טסייה ,ךימָאל ןוא ...ןגיוא עצרַאװש

 .+!ןרעוװ דימ

 -ַאב .ןטלַאהעגסיױא טינ רעמ שנַאלָאס סָאד טָאה ץנַאט ןטירד ןכָאנ

 ירָאפ קיטסַאה םיא יז טָאה ,לשיט רעייז ייב ,ןענירב טימ ךיז טנגעג

 : ןפרָאװעג

 םימ רָאנ וטסצנַאט סָאװרַאפ ....ןלַאפוצפיוא ןָא טביוה סע --

 ? רעטלַא רעד

 .עגנוי ערעדנַא רַאפ רעגניי זיא יז ---

 ? ערעדנַא יד סָאד ןענייז רעוו ---

 .רימ טלעפעג יז ? דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ ---

 ! ןלעפעג ריד לָאז יז טינ רעמ ליוװ ךיא ---

208 



 ...ןייז קיטכיזרעפייא טינ :טכַאמעגּפָא סעּפע ךָאד ןבָאה רימ ---
 .ןעגנוגנידַאב יד טלעטשעג בָאה ךיא טינ ןוא

 ,ּפָאק םעד ןזָאלעגּפָארַא שנַאלַאס טָאה -- ...תמא ןַא זיא'ס --

 ןבעגעגוצ ריא טָאה הטרח ריא .ןענואוועגסיוא ייברעד טָאה יז ןוא

 .ןח םעיינ ַא

 ןשינכש ןופ ,רעילַאװַאק רעקנַאלש רעד ןעגנַאגעגוצ רעדיוו זיא ָאד

 קידיײנש ןוא ץרוק םיא טָאה שנַאלָאס ןוא .,יז ןדַאלוצנייא ידכ ,לשיט

 : טגָאזעגּפָא

 ,דימ ןיב ךיא ---

 סָאװ .,עלעּפעק סָאד קידנגיינ ,ןוא ןרױָאװעגטלמוטעצ זיא רענעי

 ,ןטניה ףיוא ןטערטעגקירוצ רע זיא ,ךושיקַאל ַא יו עדַאמָאּפ ןופ טצנַאלג
 טימ ןָאטעג:ביוה ַא טכייל רָאנ טָאה ןירב .בארק רעקיסיפ-ייווצ ַא יו

 םיא טָאה יז סָאװרַאפ ,סָאד טסייה ,ךיז טרעדנואו רע .סעציילּפ יד |
 | ,טינ רע ליוו ןגערפ רָאנ .טגָאזעגּפָא גנולצולּפ

 "רעד קידסעכ שנַאלָאס םיא טָאה ,..טסירויטנַאװַא ןַא ---

 ןיא ואוו ץעגרע ,סעיצַאטנַאלּפ טָאה רע זַא רימ טלייצרעד רע --- .טרעלק
 זיא רע זַא שינערעהוצנָא רימ ןבעגעג .עינָאלָאק רעשיזיוצנַארפ ַא

 , . . ךייר

 ? ךיד סָאד טרַא סָאװ זיא --
 ,גָאז !טנימעג טימרעד רע טָאה סָאװ !ָאי ךימ טרַא סע --

 ? טניימעג רע טָאה סָאװ

 רַאפ גונעג ?ןײגקעװַא ןצנַאגניא רימ ןלעװ רשפא ,שנַאלָאס עביל

 | ...גָאט ןקיטנייה

 ןבָאה ןגױא עריא ןוא ,טּפַאכעגנָא ךיז יז טָאה -- !ָאי ,ָאי --

 סָאװ ...רעבָא !ןעיײג רימ ןוא ,לָאצַאב --- .טצנַאלגעגפיוא רעכייוו
 ! רימ וצ ? טסרעה וד ,וטסייג רימ וצ ? "גונעג, וטסגָאז

 .טירט עקילײא:לסיב ַא טימ סױרַא זיא ןוא טלָאצַאב טָאה רע

 לשיט סַאטעי קידנעײגייברַאפ .ריא ךָאנ --- רע ,סיורָאפ --- שנַאלָאט
 ,טקרעמַאב ןוא ּפָאק ןטימ ןָאטעג-לקָאש ַא קידועמעש ריא וצ רע טָאה
 ןטַאלג ןרעטנוא עריא ןעמערב .עצרַאװש יד ןגיובעגסיוא טָאה ענעי יו
 ןיא ,םיא רעביא רָאה עסייוו-רעבליז ןופ ןיורק רעכיוה רעד טימ ןרעטש
 :ןענעיילוצרעביא ןזיװַאב רָאנ רע טָאה קוק ןטרעדנואוורַאפ ריא

 ... ךייא ןגָאז וצ סָאװ סַאהעג ךָאנ בָאה ךיא ןוא . .. ? ןיוש ---
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 לטיּפַאק רעטכַא

 ...רעטײוװ טיירד רעכיוו רעד
6 

4 

 "רעפייא ןופ ,ץיה ןיא טלעק ןופ ןוא טלעק ןיא ץיה ןופ ןפרַאװ סָאד

 טימ ןָאטעג טָאה שנַאלָאס יו ױזַא ,טרעקרַאפ ןוא טייקטבילרַאפ וצ טכוז

 "ץנַאט ןופ לעװש יד ןטָארטעגרעבירַא ןענייז עדייב ייז טניז ,ןענירב

 ירָאפ ַא ןבעגעג םיא טָאה ,סױרַא ןטרָאד ןופ ןענייז ייז זיב ,לַאקָאל

 ןייז עכלעוו ףיוא ,סערויטנַאװַא ןוא ןזירּפַאק ערעגרע ךס ַא ןופ קַאמשעג

 ,טנרָאװעג םיא טָאה ןעּפול ַאוסנַארפ עכלעוו רַאפ ,קיאעפ זיא עטבילעג

 טשרע ...טסעומשעג ךיוא םיא טימ טָאה לַאד ירנַא עכלעוו ןופ ןוא

 ,קילג םעיינ ןייז ןעיוב ןעמונעג ,ןירב ,רע טָאה גָאט ןבלַאה ךָאנ טנייה

 .ןיוש ךיז טכערב ןינב רעד ןוא ,יורפ רעלופטכַארּפ רעגנוי רעד טָא טימ

 "יא עדליו ענייז טימ ,רעריא טנעמַארעּפמעט רעשיאעּפָאריײא:-טינ רעד

 -רוטלוק רענעדייז רעד רעטנוא ןופ סױרַא ןיוש טגנירּפש ,ןעגנַאגרעב

 ןופ ןגייטשפיוא ןוא ןלַאפ ַאזַא זַא ןירב טָאה טסואוועג ןוא ...עקעד

 ייב ,ךיוא סיזירק ןכעלצולּפ ַא וצ ןריפ ןָאק רוטַאנ רעכעלטפַאשנדיײל ריא

 תוחוכ יד ליפיוו ףיוא ,טסַאפעג רעבָא ךיז טָאה רע .ריא ייב יו ױזַא םיא

 גָאט ןקיטנייה ןופ ןעגנובעלרעביא עשימרוטש יד שטָאכ ,ןגָארטעג ןנָאה

 / ןיא ןעמונעגנײרַא ךיז ןיא טָאה רע סָאװ ,תואנה'הזה-םלוע עליפ יד ןוא

 טימ ןשטנעמ ןלַאמרָאנ םעד ,םיא ןיוש ןבָאה ,תעל-תעמ ןבלַאה ןייא

 רעתמא רעדעי יװ .טכַאמעג"דימ קידהשקשינ ,ןטייהניואוועג עלַאמרָאנ

 שירעלָאמ רעמ ,עגדעשז יו קירעגיינ רעמ ןעוועג רע זיא רעלטטניק

 "עג ךָאנ םיא ךיז טָאה ןעמונעג טנורג ןיא ,שיטסיאָאגע יװ טנַאּפשעג

 ןָאק ,טױה רענירג"ןוילא רעד טימ ,הלילד ַאזַא טייוו יו ןעז טסולג

 יז ףיט יװ ;ןעװעג לָאמעלַא ויא ,ןירב ,רע יוװ טסיײג ןכאוװ א ןריפראפ

 .ייןדניב וצ דנַאטשמיא זיא יז טסעפ יװ ןוא ןרעפעלשנייא ןָאק

 סונעג ןופ רעכעב םענעדלָאג ןסיורג םעד ןעמַאזוצ ריא טימ ןעקנירטסיוא -

 .ןרעוו-רוכיש טיג ןוא קעד לקזיב ןעקנירטסיוא ,טסולגעג םיא ךיז טָאה

 ...ןוָאלרעביא יז ןוא ןווייה ערעיוז יד זיב ןייגרעד

 וצ ,ןעמונעג ןבָאה ייז סָאװ ,בעקײסקַאט ןופ טייקלקנוט רעד ןיא

 -עגוצ שנַאלָאס םיא וצ ךיז טָאה ,םײהַא ריא וצ לַאקָאל-ץנַאט ןופ ןױאה

 .עגייז ןופ ןּפיל עסייה עריא ןסײרּפָא רעמ טלָאװעג טינ ןוא טעילוט

 טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד רעטרעו ןָא טקנַאדעג ױזַא םיא טלָאװ יז יו סעּפע
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 רָאה עסייוו יד טימ יורפ רעכעלרעפעג רעד ןופ טרעקעגמוא ריא וצ ךיז
 זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג טימרעד טלָאװ יז יו סעּפע :ןגיוא עגנוי ןוא

 זַא ;טבײלב עב'יל ןוא טדניװשרַאפ טײקנזָאלעגסױא עקילייװטייצ
 ןצנַאט םוצ וליפַא ,ןבעגּפָא טינ רעמ םענייק םיא יז טעװ ןָא רעטציא ןופ

 ןבעג טינ דיירסיוא ןייק רעמ וצרעד םיא יז טעװ ןיײלַא ןוא .טינ ךיוא

 ..!טינ יז טעװ סָאד ,ןיינ

 ןגנַאל ריא ךיז ןיא ןעמונעגפיוא ,קידרעפעלש לסיב ַא ,טָאה ןירב

 רע זַא ,לעטשנָא ןַא טכַאמעג ןוא ןגיוושעג ,טגעװַאב טינ ןּפיל יד ,שוק

 ןטכַארט ןוא .גנורעכיזרַאפ רעמוטש ריא ןיא טביױלג ןוא ריא טביולג
 "עגּפָא ,טריּפשרעד סָאד טָאה יז רָאנ .טכַארטעג עקיגייז סָאד רע טָאה

 :טכַאדרַאפ םענעטלַאהַאב-טינ ַא טימ ןבעגעג-גערפ ַא ןוא םיא ןופ ךיז ןסיר
 ? רעטציא וטסטכַאוט סָאװ ןגעוו ---

 .טרעפטנעעגּפָא קיטיידיײוװצ רע טָאה ...טעב ַא ןגעוו

 טָאה יז ןוא ,טקידירפַאב טינ יז טָאה רעפטנע רעקידנכייווסיוא ַאזַא
 ,עקידנגייוש ַא ןציז ןבילבעג ןוא טקורעגּפָא עלעסיב ַא םיא ןופ ךיז

 ,רע יו ױזַא

 ךיז ןופ טָאה ,טנעמַאטרַאּפַא ןטרילבעמ-ןייש ריא ןיא ןעמוקעגנָא

 -מוא ןטשרע םעד ןיא ךיז טזָאל סע סָאװ ץלַא ןפרָאװעגּפָארַא שנַאלָאס
 יז זיא ןבילבעג .,דיילק ןגנַאל ריא ,עלעטיה ןוא לרעטופ ריא :דלודעג
 .שזַאסרָאק ןטכייל ריא רעביא ןָאזעניבמָאק םענעסַאלטַא-ךירג ןיא רָאנ

 ריא וצ ךיז טּפַאכעגוצ ןקָאז-ןוא-ךיש עזיולב ןיא סמערָא עטעקַאנ טימ ןוא

 עקידנלַאש-קירעטיצ ןיא ןליּפש ןעמונעג ,לדנָאלַאס ןיא םוינָאמרַאה-סופ

 רעכלעוו ,סָאד טסייה ,םולח:טסברַאה םעד ,"ןָאטָא'ד ווער; םעד רענעט
 זיא'ס ,לַאזיץנַאט ןיא ןרָאװעג טליּפשעג העש רעגרַאק ַא טימ רעירפ זיא

 ןוא ענעגיוצעג ןיא ,םַאזגנַאל ןָא ךיז טביוה סָאװ ,וויטָאמ רעד ןעוועג

 ןצנַאטסיױא טוג ױזַא ךיז טזָאל סע עכלעוו רעטנוא ,רענעט עטכַארטרַאפ
 ןשימרוטש ַא ןיא רעביא גנולצולּפ סע טייג ךָאנרעד ןוא ,*ןָאטסָאב , ַא

 םוצ ,רעטעלב-ןעיסָא טימ טקעמש סָאװ ,וויטָאמ ןקיזָאד םעד .רעצלַאװ
 רע טָאה ,ףוס םוצ ןביורטנייו עקיטייצרעביא ערוכיש טימ ןוא ,בױהנָא
 ןוא עמַאזגנַאל יד ןריפסיוא תעשב ,ןוא ,ןַאטעי טימ טצנַאטעג רעירפ
 שנַאלָאס סָאװ בילוצ ...ריא וצ ךיז טרעטנענרעד ,"ַאּפ, עדניוושעג
 ױזַא םיא ןצ ךיז יז טָאה סָאװרַאפ ? ויטָאמ ןבלעז םעד רעביא טרזח
 ןענירב זיא סָאד ..? םייה ריא ןיא ןייֹרַא ןיא יז רָאנ יוװ ,טּפַאכעגוצ
 ךיז רע טָאה ךָאנרעד .ךעלדנעטשרַאפ-טינ ןעוועג טנעמָאמ ןטשרע םעניא

 -ָאד רעד ליפיוו ףיוא :ןוװאורּפסיױא טימרעד יז ליוו רשפא זַא ,טכַארטעג
 "םולח-טסברַאהא רעד בוא .ןורכז ןיא ןייוַא םיא זיא וויטָאמ רעקיז
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 ,רָאה עסייוו יד טימ יורפ רעד ןיא טכַאמעג טבילרַאפ ךעלקריוו םיא טָאה

 ןַא טימ יצ ,טרָאװ ַא טימ ,ןריגַאער ךיוא טציא םיא ףיוא רע טעװ

 טכַאמעג רַאפרעד ןירב ךיז טָאה .סנייא ץלַא זיא'ס ...,קורדטסיוא
 עּפַאנַאק-עימַאקער רעד ףיוא לדנָאלַאס ןיא ךיז טרַאּפשעגוצ ,קירעפעלש

 : גנוקרעמַאב עקיזָאלכָאנ ַא ןלַאפ ןזָאלעג ,ןגױא עטכַאמרַאפ טימ ,ןוא
 ןוש זיא'ס ..?ןבָאה לביארַאפ טינ ןלעװ םינכש ענייד ---

 | ...טעּפש

 ןטצימשרַאפ ַא ןפרָאװעגוצ שנַאלָאס םיא טָאה --- ..! ייז ןלָאז --

 םוצ גנַאגרעביא םעד רעה ,רעה ...סָאד טלעפעג ריד יבַא --- ,קוק

 ! רעה ...רעצלַאװ

 טייקידרעפעלש רעטכַאמעג ַא טימ רע טָאה ..! רעדעה ךיא ---

 ןופ גיובסיוא ןיא קידנגיל-בלַאה .ּפָאק ןטרעביושעצ ןטימ טלקָאשעגוצ

 רעבָא .םעװקַאב רעייז טינ ןעוועג סָאד זיא עמָאס רעטריזיליטס רעד
 ..? רעטבילעג ַא ייב טכַאדרַאפ ַא ןשיװרַאֿפ וצ ידכ טינ ןעמ טוט סָאװ

 "רעד ךעלקריו רע טָאה קידרעפעלש ךיז-ןכַא מ ןטימניא רָאנ
 -ַאװ ַא ,ּפָאק ןיא טײקנעמונַאב ַא ןוא םירבא עלַא ןיא טייקדימ ַא טליפ

 רעניילק רעד ןופ טרעדינעגּפָארַא םיא רעביא טָאה טייקיכופ עמער
 -ַאב יד טימ עקרעשזַאטע רעד ןופ ,שיט ןטריקַאל םעד רעביא ערטסויל
 סא םענירג ןיא סעצײלּפ סשנַאלָאס ןופ ,סנקור'רעכיב עטטעדליג

 לסיב ַא טציא טָאה יז עכלעוו ,רענעט יד ןופ ,ןָאזעניבמָאק ןופ טינש
 יד ...טנעמורטסניא ריא ןיא לבייה רעדנוזַאב ַא טימ ,טביוטעגוצ

 -למיוב ַא ןוא ,האנה רעפיט ַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא דלַאב זיא טייקיכוּפ

 ןשטנעמ עגנוי ענערָאװעג-דימ רָאנ סָאװ ,למירד ַא ןופ טייקסיז עקיד
 .רענייב עלַא ןיא ןסָאגעצ ,םַאזלַאב ַא יװ ,םיא ךיז טָאה ,סָאד ןענַאק

 "רעד רָאנ רע טָאה ,ןעמונעגמורַא םיא טָאה סָאװ ,לּפענ ןקיכוּפ ןכרוד
 טימ ,ןעלכיימש יו רעמ רָאנ .םיא ייב סעּפע טגערפ שנַאלָאס זַא טּפָאכ

 ןענייז רענעט יד .טנָאקעג טינ ןיוש רע טָאה ,ןּפיל ענעמונעצ-בלַאה

 ןעמונעג ,קידנכרָאש ,ןבָאה רעטעלב-טסברַאה ,ןרילָאק ןיא ןעגנַאגעגרעביא
 רעירפ יוװ ,רע טָאה ינק ןייז טימ .יירדעג ןשימטיר ַא ןיא םיא םורָא ןלַאפ

 ,ןגױא עגנוי עריא ןוא .סיוש ןעמערַאװ סַאטעי טליפרעד ,ץנַאט ןיא
 : טקוקעגנָא קיאורמוא םיא ןבָאה ,ןיורק-רָאה רעבליז רעד רעטנוא ןופ
 ...ךייא ןגָאז וצ ליפױזַא ךָאנ בָאה ךיא ןוא ?ןיוש טייג ריא --

 ! ַאה-ַאה-ַאה
 םוצ טסַאּפעג טינרָאג סעּפע ךיז טָאה לרעטכעלעג ןזָאלעצ סָאד

 טכַאמעג ןירב טָאה רעבירעד .טכיזעג ןסַאלב ריא ןופ קורדסיוא ןטסנרע
 ןסירעגפיוא רע טָאה .ךַאז ענדָאמ ַאזַא ןרעלקוצפיוא גנוגנערטשנָא ןַא
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 רָאג טייטש םיא רעביא זַא ,ןעזרעד ןוא ךעלּפעל-ןגיוא עטּפעלקעגוצ יד
 רעדנַא ןַא סעּפע ,תמא ....שנַאלָאס רָאנ ,ַאטעי טינ טייהרענעגיובעגנייא
 ,שנַאלָאס

 טַאהעג טציא יז טָאה דמעה-טכַאנ םענעדייז ןסייוו-יינש ןייא רָאנ
 סיפ עסעװרָאב עריא ןופ ןציּפש יד זיב .טײקטעקַאנ רעלעקנוט ריא רעביא
 ןדלַאפ עגנַאל יד רעטנוא ןופ .דמעה ןופ טייקסייוו יד טכיירגרעד
 ;רעגניפ-סיפ עריא ןופ לגענ עטריקַאל-טיור יד סױרַא רָאנ ןעלקניפ
 עקיזיר עטסוּפ ןופ יװ ,ןעלגילפ-לברַא עצרוק ןוא עטיירב יד ןופ ןוא
 עריא -- ןעגנַאלש עלעקנוט עקיד ייווצ ךיז ןרַאּפש רעטעלב-ןעיליל
 .ךעלעגענ עטריקַאל-טױר טימ ךיוא ךיז ןקידנערַאפ עכלעוו ,סמערָא
 עטזיורבעצ עקידנעשטשילב עריא .גנַאלש רעדעי ייב ךעלגניצ עטיור ףניפ
 ץסַאמ עקיזָאד יד .סעציײלּפ עריא רעביא ןזָאלעצ שנַאלָאס טָאה רָאה
 טסורב ןוא זדלַאה ןופ טייקלקנוט יד זַא ,ץרַאװש-יולב ןעוועג טציא זיא
 טָאה עריא ןּפיל יד . . . יורג ןעזעגסיוא ,ריא טימ ךיילגרַאפ ןיא ,ןבָאה
 ןופ טקעפע רעד ידכ םינּפַא ,טױר-ןימרַאק טברַאפעגנָא ךיוא שנַאלָאס
 ןטימ ןרינָאמרַאה לָאז סע ידכ ןוא רעקרַאטש ןייז לָאז טיײקשיטָאזקע ריא
 -גכַאל ַא ,םיא יז טָאה ױזַא .לגענ-סיפ ןוא רויקינַאמ ריא ןופ ןָאט ןטיור
 ,למירד ןפיט ןופ טלסיירטעגפיוא ,עקיד

 עלעקנוט ןוא דמעה-טכַאנ סייוו-יינש ריא ןשיװצ טסַארטנָאק רעד
 ןוא ףרַאש ױזַא ןעוועג זיא ,רָאה ענעזָאלעצ עיולב יד טימ ,ןלײט-רעּפרעק
 ,שיטַאמַארד ױזַא ןּפיל ןוא לגענ יד ןופ ןצירּפש עטלײטרַאפ-ןייש ,עטיור יד
 ןצנַאג ןרעביא ץימש רעשירטקעלע ןַא יװ ןפָארטעג ןענירב טָאה סע זַא
 ךױר ַא יו ? טייקדימ יד קעװַא זיא ןיהואוו .רעּפרעק ןטשלחרַאפ-סיז
 ןוא ןכיּפעט יד רעביא ,ןָאלַאס ןצנַאג ןרעביא ןגילפעצ ךיז יז זיא
 ןוא ןבעגעג סיר ַא םיא טלָאװ טנַאה עקרַאטש ַא יװ סעּפע .ןעלגיּפש
 -קעװַא קיטסַאה ךיז רע טָאה .עזָאּפ עקידנגיל ןייז ןטייב ןעגנואווצעג
 ןיא .טייקירעגיינ רעשירפ טימ עטבילעג ןייז טקוקעגנָא ןוא טצעזעג
 סייוו ןופ ,ןעלטימ עכַאפנייא עכלעזַא ךרוד ןוא טייקנייש רעזייב ַאזַא
 ךיז טָאה רע טניז ,ןעזעג טינ רעטציא זיב ךָאנ יז רע טָאה ,טיור ןוא
 -לעטָאה ןופ ץַאלּפ ןפיוא עפַאק ןיא טנעקַאב ,קירוצ ןכָאװ טימ ,ריא טימ
 רעסייה ַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא דלַאב זיא גנורעדנואווַאב ןייז ,ליוו-עד
 -טָאלג יד טימ ןוא טנעה יד טימ ןליפ ןוא יז ןעמענוצמורַא שינעטסולג
 טּפַאכ סָאװ ,דמעה ריא ןופ טייקידייז עסייוו-יינש סָאד ןקַאב עטריזַאר
 רערעסערג ןייק .בייל ןלעקנוט ריא ןופ טייקלופ יד םורַא שיטסַאלּפ ױזַא
 רָאג ןָאק ,טכודעגסיוא רעטציא םיא ךיז טָאה סנטסקינייוו ױזַא ,סונעג
 | ,ןייז טלָאמעג טינ
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 -קערטש ַא ןבעגעג רעגַאב ןוא טעבעג טימ ךיז ןבָאה סמערָא ענייז

 שנַאלָאס ךיז טָאה ,יז ןעמענוצמורַא ךוזרַאפ ןטשרע םייב רעבָא ,סיוא

 ןעמוטש ַא ןיא ,ןזָאלעגקעװַא ךיז טָאה ןוא ןעיילש ַא יו טשטילגעגסױרַא

 "נטלַאהרעטנוא ;גנוטײלגַאב ןָא ןוא קיזומ ןָא ,לדנָאלַאס ןרעביא ,ץנַאט
 ןעגניזרעטנוא ןטכייל ַא טימ רָאנ ןעגנוגעװַאב יד ןופ םטיר םעד קיד
 יז טָאה "ןָאטָא'ד ווערק םעד .לזענ ןכרוד בלַאה ,ליומ ןכרוד בלַאה
 -עגטימ טָאה יז סָאװ ,רעכיוו ןטצנַאטעגסיױא-טינ םעד .,טריזיװַָארּפמיא

 גנולצולּפ ,טכוזרעפייא ריא ןיא ,זיא יז טענַאװ ןופ ,לַאקָאל-ץנַאט ןופ ןעמונ

 / ןוא ןעגנוזעג ךָאנ ריא טָאה ,סיוא טזייוו ,וויטָאמ רעד .,ןפָאלעגקעװַא

 -"רעטנוא רע טָאה סָאד .,סױרַא ךיז ןטעבעג ,םירבא עלַא ןיא טזיוובעג
 ןטיירב ריא לגעז ַא יװ ןזָאלבעגפיוא ,רעּפרעק ןקידנליּפש ריא טּפַאכעג

 עטקָאטעג עריא טקעדעגוצ ןוא עלייו עלַא טזױלבטנַא ,דמעהיטכַאנ
 לגנַארעג ַא .טזױלבטנַא רעדיוו ןוא טקעדעגוצ ,סמערָא ןוא סיפ עלעקנוט

 עכעלביל ןופ טכעלפעג ַא ןוא ןרָאװעג סָאד זיא סייוו ןוא ץרַאװש ןופ
 עקיצנַאלג-דייז ןוא ןדלַאפ עסייוו ןופ רעכיוו רעקידנעילפ רעד .ןצַאזנגעק

 ,קידנּפַאכרַאפ-םעטָא ױזַא ןעוועג זיא ןלײט-רעּפרעק עכעלצרַאװש ןוא
 ןַא טימ עּפַאנַאק רעדנוריבלַאה רעד ףיוא ןציז ןבילבעג זיא ןירב זַא
 -סיוא:טינ ןוא תוחוכ עטּפעשעגסיױאיטינ ליפיוו ,טָאג ,ליומ םענעפָא

 ַא יו !ףוג ןגנוי םענייש םעד טָא ןָא ןליפ סע ןטפַאשנדייל עטבעלעג

 .ריא ייב סָאד טייג שינעפיט רעכעלרעפעג ַא רעביא ײרדעג"רעסַאװ
 גיױאדךשטנעמ ןקידנצכעל ןרַאפ ןוא עביל רעד רַאפ טסולרַאפ רעכלעוו

 ןקידנליּפש ַא גנַאפ ןוא יג .ןּפַאכנָא טינ טנעה יד טימ סָאד ןָאק ןעמ סָאװ
 ,תונשקע רעלַאטורב ןוא טנַאלַאט ןצנַאג ןייז טימ ,לַאד וליפַא ..! טניוו

 רָאנ .ןרעּפרעקרַאפ טנָאקעג טינ "ןירעצנעט-ןעגנַאלש , ןייז ןיא סָאד טָאה
 זיא ,ףוג ןגנוי ןכעלרעדנואוו םעד טָא ןופ ,גנוגעװַאב עקידנעילפ ןייא

 ןפרַאוװרַאפ סָאד טָא רָאנ :רוטּפלוקס ןייז ןיא ןרַאנוצנײרַא ןעגנולעג םיא
 "זָאנ עניד ענעזָאלבעגפיוא יד טימ ןוא קוק ןשימלעש ןטימ ּפָאק םעד

 רעד טימ ,ןטפול רעד ןיא סופ ןייא ןופ גנואווש םעד טָא רָאנ ,רעכעל
 זיא עצנַאג סָאד ...םערָא ןטקערטשעגסיוא ןייא ףיוא גנַאלשיַארבָאק

 טזומעג סעּפַאל עקישיילפ ענייז ןופ סָאד טָאה לַאד .,ןגולפעגקעוַא
 ! שנַאלָאס ,ָא . . . לגיופ-ביור ןקידרעטַאלפ ןקרַאטשיוצ ַא יװ ,ןזָאלסױרַא

 ץנַאט ןטימניא טּפַאכרעד ןירב יז טָאה גנורּפש ןכעלצולּפ ןייא טימ

 : ןעמונעגמורַא קיטפערק ןוא
 -- ,רעמיצ ןטייווצ םוצ ןגיוצעג יז רע טָאה --- ! רימ טימ םוק ---

 ! ךיד טעב ךיא
 -סױרַא רעדיוװ ,ּפָארַא-גיוב ןייא .טימ ,ךיז יז טָאה --- ,ןיינ ---
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 ץנַאט ךיא זַא ,ןעז טסלָאז וד ליוו ךיא .סמערָא ענייז ןופ טשטילגעג

 ! עז ...עקירָאה-סייװ ןייד יוו רעסעב

 ךיד בָאה ךיא !שנַאלָאס ,דליוו טינ ייז .ןעזעג ןיוש בָאה ךיא ---

 -ףָאלש ןייד ןיא "ןירעצנעט-ןעגנַאלש, רעד טימ ןכיילגרַאפ טלָאוװעג רָאנ

 ...רעמיצ
 ןוא םוק זיא .טכַאלעצ ךיז יז טָאה -- ? סָאד רָאנ ,ךַא --

 ...ןכײלגרַאפ וצ ןעמוקסיוא ךָאנ ריד טעװ לָאמ ךס ַא ! ךיילגרַאפ

 ? לָאמ ךס ַא סָאװרַאפ ---

 ַא רַאפ טּפַאכעגנָא םיא יז טָאה -- !ןעז טסעװ ,ןעז טסעװ ---

 ,טּפעלשעגטימ שירעפיטש ןוא טנַאה
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 טנייה ןיוש ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,רעמיצ-ףָאלש סשנַאלָאס ןיא

 עטַאמ יד ןעמונעגּפָארַא ןעוועג טציא ןענייז ,טנעקַאב םיטניא ױזַא

 ןעייטש סָאװ ,ןעגנַאלש ענרעבליז יד ,ןּפמָאל-טכַאנ יד ןופ ךעלרושזַאבַא

 ןרַאב עשירטקעלע יד ןטלַאה ןוא ןקע עטיירדעגנעמַאזוצ ערעייז ףיוא
 סָאד ןפרָאװעג ןוא טצנַאלגעג לעה טציא ןבָאה ,סנקַאנ עטיירב יד ףיוא

 ןוא טכַאמעג ןעוועג ןיוש זיא טעב ענייש סָאד ,ןקלַאב םוצ טייקיטכיל

 ַא טגיילעגסיױוא ןעװעג זיא גנעל רעצנַאג ריא רעביא .טזױלבטנַא-סייוו

 ןכייוו ןופ ןוא ענעדייז ,רעדמעה:טכַאנ עטרילָאק ןופ ןגיובנגער רעצנַאג
 -טעװ ןפָאלעג זיא זָאר ןוא טור .עוועשזורק טימ ןוא עטַאלג ,ןיטַאס

 -סַאּפעג טימ --- ףָאטש רעטמולבעג ; יולב-למיה ןוא טעלָאיפ טימ ףיולעג

 ,ןטלטניּפעג ןוא ןטעק

 ,רעטפַאגרַאֿפ ַא ןייטש ןבילבעג ןירב זיא --- ? סָאד זיא סָאװ ---
 ? דַארַאקסַאמ ןליּפש ךיז טסביילק

 ,ריד רַאפ .ָאי ---

  רימ טלעפעג טציא טסגָארט וד סָאװ דײלק-טכַאנ סייוו ןויד ---

 !טסיב וד יוװ יױזַא ביילב ,טלעװ רעד ןיא ןברַאפ עלַא יו רעסעב

 וד .ןרילָאק עלַא ןיא ןעז ךימ טסלָאז וד .טינ טסייוו וד ןיינ ---

 טײצלַאמ רעודנוא יו רעסעב ךָאנ .ןקַאמשעג עלַא ןיא ןנַאה ךימ טסלָאז

 ' . ..."ןרעטשיטי, ןיא

 ּ! שנַאלַאס ,טינ ךיז רינַאטַארּפ ---

 ! טיטעּפַא ןטוג ןייד טימ טינ ךיז םעש וד ןוא ---

 קיטרַאפ ץלַא סָאד וטסָאה ןעוֶו ...רעבָא ,טינ ךיז םעש ךיא ---
 ? טכַאמעג
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 .ריד וצ קילג ַאזַא ןיוש בָאה ךיא ...ןפָאלשעג טסיב וד ןעוו

 ןפָאלטנַא ריד ןופ ךיא ןיב עילעטַא ןייד ןיא ןפָאלשעגנייא טסיב וד ןעוו

 ןפָאלשעגנייא טסיב וד ןעו ,טציא ,ןדירפוצ-טינ ןעועג טסיב וד ןוא

 רעדיוו וטסיב --- זירּפרויס ַא טיירגעגוצ ריד ךיא בָאה ,בוטש ןיא רימ ייב

 . ..ןדירפוצ טינ

 ! םינ ךימ עשטומ !שנַאלָאס ,זירּפרויס ןיימ טסיב ןײלַא וד ---

 | ...ןקוק ןוא ןייטש ! ןייטש קיאור ---

 ַא יו ,ךיז ןופ יז טָאה ,טעװעדנַאמָאק ןוא ױזַא טפיטש יז יו ,ןוא

 ַא טָאה רָאנ עגר ןייא .דמעה:טכַאנ גנַאל ריא ןפרָאװעגּפָארַא ,טיוה עסייוו

 ,טכַארּפ רעצנַאג ןייז ןיא רעּפרעק רעכעלנירגדןווילָא ריא ןבעגעג-רעמיש

 ןַאטיכ םענירגיזָארג ַא טימ ןרָאװעג ןגיוצעגרעביא רע זיא דלַאב ןוא

 "מורַא קנילפ יז טָאה עריא רָאה עטזיורבעצ יד ןוא .ןיטַאס ןקיצנַאלג ןופ

 .ףָאטש ןבלעז םעד ןופ עגנעטס רעטיירב ַא טימ טּפַאכעג

 ! דמעה ןיא *טכַאנ ענירג, ןייד --- ,יז טכַאל --- ,עז --

 עריא טימ ןעמַאזוצ .טביולגעג טינ ןגיוא ענייז ןוא ןעזעג רע טָאה

 ןסָאגעגנעמַאזוצ דנַאב-רָאה ןוא טָאּפַאק ריא ךיז טָאה ןגיוא ענירג-לעה

 דרע רענירג רעד ןופ טסייג רעד --- ַארָאלּפ ,דליב טריזיליטס ןייא ןיא

 עטרעקַאעצ ַא יו ,קיטפערק ןוא ץרַאװש ןײלַא .ןענַאטשעג םיא רַאפ זיא---

 ,זָארג -- ץכעוטנָא ריא ןוא ,דרע

 ןייז רַאפ טַאהעג עלעטרעוו ץרוק ןייא רָאנ רע טָאה --- ! ןייש ---

 ,גנוקיצטנַא

 ַא יו ,ןוא ןזָאלעג טינ ץלַא ךָאנ ךיז יז טָאה טָאט טימ ןעקנַאדַאב

 ןיא ןיא .טױה ענירג ריא ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָא ,גנילירפ ןיא גנַאלש

 ןופ טָאּפַאק ןקיטכיל ַא ןיא ןָאטעגנָא ןענַאטשעג ןיוש יז זיא קילבנגיוא

 ןטימ עמעטנַאזירכ-טסנוק ַא -- רָאה יד ןיא ןוא ,סַאלטַא ןלעגידלָאג

 .רילָאק ןוא ץנַאלג םענעסַאלטַא ןבלעז

 | ? וטסגָאז סָאװ רעטציא ---

 ןופ רעטכָאט ַא ...אבש ןופ ןיגינעק יד ? ךיא גָאז סָאװ --

 .+ . דיילק ןקידבוט-םוי ריא ןיא ַאשזדַארַאהַאמ ַא

 ? רעטציא ןוא ---

 טעקסַאּפעג ,דמעה ןדייז יולב ַא ןיא ןָאטעגרעביא קנילפ ךיז טָאה יז

 -עקשטיר עקיסָאמכיײלג ןיא ,טולבגנוי ,ןפיירטש עטיור-ץנוּפ ,עניד ןיא

 ןוא טסורב ריא רעביא ,סעציילּפ ןוא זדלַאה ןופ ,ןסָאגעג ךיז טָאה ,ךעל

 .ליד ןפיוא ךיּפעט רעלוסָאמ םעד לקזיב טכיירגרעד ןוא ינק

 םינ רעפטנע ןייק ןוא טגערפעגרעביא ןירב טָאה ..? רעטציא ---

 "פיא ענדָאמ םיא ןבָאה טיור ןוא יולב ןופ ןטסַארטנָאק יד .ןבעגעג
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 ןייטש סָאד ,טייז ןייז ןופ עיצַאנַאפָארּפ ַא ןעוועג טלָאװ סָאד יו סעּפע ףגָארטעג ךָאנ טָאה רע סָאװ גנודיילק עקירעביא קיטש ןדעי ןסייר -ּפָארַא ןעמונעג ךיז ןופ רע טָאה טנעה עקידרעטיצ טימ ןוא .טגערעג
 -רעה ןופ קיזומ רעמוטש רעד ןיא ןָאס רעשלַאפ ַא --- רענענָאטעגנָא ןַא
 ,רָאפ ָאד םיא טליּפש שנַאלָאס סָאװ ,גנודיילק ןוא טײקטעקַאנ רעכעל

 ךָאד וטסָאה (+?קיטנַאק-עד קיטנַאק; ,,.תימלוש ַא --- ,ךיילגרַאפ ַא טכוזעג ןוא טגערפעגרעביא לָאמַאכָאנ רע טָאה -- ? רעטציא ---
 | ,,1 טנעיילעג

 קידנעמענ טינ ,ןוא ,ןפרָאװעגוצ םיא יז טָאװ -- ..! סיוועג ---
 ףיולעג-טעוו ןפָאלעג ןטייווק יד ןענייז ןעגנוריטַאש ךלָאג ןוא רעּפוק ןיא ,ןטייווק עשיקרעט עטכידעג טימ דמעה-ןיטַאס ןטיירב ַא ןיא ןָאטעגרעביא טונימ ןייא ןיא ךיז יז טָאה ,ןטסעטָארּפ ענייז ןוא טעבעג ןייז טכַא ןיא
 ןופ שינעלדניווש ַא .ףָאטש ןקיצנַאלג ןופ טנורג םעניורב-לעה ןרעביא
 ַאזַא טקנוּפ טימ ןרעטש ןוא רָאה יד טרעײלשרַאפ שנַאלָאס ךָאנ ךיז טָאה --- קיניײװ רעמָאט .ןעוועג סָאד זיא רענעט-ברַאפ עשילַאטנעירָא
 רעיילש ןבלַאה ןופ ןבָאה ןגױא-ערעטנַאּפ עריא רָאנ .ךוס ןקידלטייווק
 ,ןטכױלעגסױרַא לעה

 טָאה רע .ןסירעגסױרַא קידנליוו-טינ םיא ייב ךיז טָאה -- !?ָא --
 ,ךיילגרַאפ ַא טכוזעג ,ןגיוושעג ץלייוו ַא

 ,טרָאװ עקיטיונ סָאד ןענופעג רע טָאה -- ..! ורפ-םערַאה ַא --
 ...ןייז רעטציא ךיא ליוו ךעלכַאזטּפױה ס ָא ד ןוא !קיטכיר --- ; ןיײרַא םינּפ ןטפַאגְרַאפ ןיא טכַאלעג ןסַאלעגסיױא םיא טָאה יז ןוא

 ..?ןטרָאד טייטש ,ךיז טכַאד ,ױזַא *...יז ןופ רענייא יװ טדײלקעגנָא ןעוועג טינ זיא ,טכַארּפ רעצנַאג ןייז ןיא ,המלש גינעק ןוליפַא :ךייא ךיא גָאז קיטּפַאהרַאװ ..!טינ ןבעװ ןוא טינ ןעניּפש סָאװ ,דלעפ ןופ ןעמולב יד ןָא טקוק; ; םוילעגנַאװע .ןיימ ןופ ןריטיצ סעּפע ריד ליוו ךיא ןוא ,לביב ןייד טגָאמרעד טשרעקָא רימ טסָאה
 | - ,ױזַא ---
 .עלעצרעה-לּפרוּפ ַא טימ סיצרַאנ רעסַאלב ַא ,זיור-ייט ַא ,עמעטנַאזירכ ענעדלָאג ַא ,ןעגנוריטַאש טטעלָאיפ לקנוט ןוא לעה טימ עײדיכרָא ןַא יז טרעוו --- יז ליוו .םולב רעדנַא ןַא ןופ טלַאטשעג ןיא --- לָאמ רעדעוו -טעי ןוא ,העש ןייא ןיא לָאמ ןעצ ןעילב יז ןָאק קַאמשעג טָאה ןוא ליוו יז זַא סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב ,סנטסקינייוו יורפ ַא ןופ קילג סָאד ,קילג רעזדנוא .ןיינ ...אנקמ טינ ריא ןיב ךיא .גוצנָא ןייא ןיא דרע רעד ףיוא ןבעל ןצנַאג ריא ךָאד טביילב םולב ַא :וצ ביג ךיא ןוא ---

 אטייל ידי

 .םירישה ריש (*
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 ,ָאדרָאב-לקנוט -- טָא ןוא םולבדרָאק עקיזיר ַא יו יולב ךיא ןיב טָא

 ןיב ענייא .עיליל ַא יו ליק ןוא ןַאּפלויט ַא יװ קידנעמַאלפ ,ןָאיּפ ַא יו

 טינ טרַאװ ךיא .ףיוא רעדיוו-ילב ךיא ןוא קלעוורַאפ ךיא .ךס ַא ןוא ךיא
 סעיצַאירַאװ .טינ ארומ ןייק ךיא בָאה ןוז רעסייהיוצ ַא רַאפ ןוא ןגער ףיוא

 עטוג יד ןוא .רענייא ןיא ןעיורפ רעטנזיוט ןופ טעקוב ַא !ףוס ַא ןָא

 ,ןרילָאק יד יו ױזַא ךיא טייב תוחיר

 -עג טבילרַאפ ןירב טָאה --- ...רענייא ןיא .. .רענייא ןיא ץלַא ---

 ,ךיז ןרעטנענרעד טלָאװעג רעדיוו ןוא טלמרומ

 ןופ טיירב יד ןעגנורּפשעגרעבירַא ץַאק ַא יװ זיא שנַאלָאס רעבָא

 םענעפילשעג ןגנַאל ןופ לייט ַא ךיז טימ טלעטשרַאפ ןוא טעב ריא

 ,לגיּפש-טנַאװ

 ןיא טימ ןבעגעגעשַארטס ַא םיא יז טָאה -- ..!ונױנױנ --

 .רעגניפ ןלעקנוט

 ןפלָאהַאבמוא רע טָאה -- ? טנרעלעג ץלַא סָאד וטטָאװ ואו ---
 ,טלמרומעג

 ריא ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ךיג רָאנ ,טרעפטנעעג טינ טָאה יז

 -רעטומ ַא ךיז טקורעגוצ ,ןעמַאזוצ טָאּפָאק ןטימ רעיילש ןקידלטייווק

 ןיא ,לקניוו ןיא עּפורגיזדנָארב רעד ןבעל ןבילבעג ןייטש ןוא עטעקַאנ
 -עגנָא טציא טָאה יז ...לעדָאמ סלַא טרירוגיפ לָאמַא טָאה יז רעכלעוו

 -ָארּפמיא טָאה ןוא "ןירעצנעט-ןעגנַאלש, יד יוװ עזָאּפ עבלעז יד ןעמונ

 -על ַא .םערָא ןטקערטשעגסיוא ןייא ףיוא גנַאלשיַארבָאק יד טריזיוו

 רעייז טימ טרירוקנָאק עגל ןייא ןבָאה ענעזדנַארב ַא ןוא רוגיפ עקידעב

 ןטסערּפעגנעמַאזוצ-ךעלרעניא רעייז טימ ןוא גנוטלַאה רעטקרַאטשרַאפ

 ןעמונעגנָא קירוצ ןוא ןרָאװעג דימ זיא עקידע בעל יד זיב .ןבעל

 ,טלַאטשעג עכעלריטַאנ ריא

 ןבעגעג טציא םיא יז טָאה -- ? טנרעלעג סָאד בָאה ךיא ואוו ---

 ןיוש --- .עלעגַארפ רענעפלָאהַאבמוא רעקידרעירפ ןייז ףיוא רעפטנע ןַא

 לָאמ ןטשרע םוצ טינ ןוא ױזַא ךימ וטסגערפ לָאמ ןטשרע םוצ טינ

 ,עינָאמרַאה-סופ ןליּפש טנרעלעג בָאה ךיא ואוו ןטרָאד { ריד ךיא רעפטנע

 / ףךיק רעד ןיא ,ץרוק .טלעוו יד ךיז ןיא ןעמענפיוא ,ךיז ןדיילק ,ןצנַאט

 ןשטנעמ עגולק ואו ןטרָאד .טנרעלעג סָאד ךיא בָאה רוטַאנ רעד ןופ

 טפַאש ןעמ ואוו ןטרָאד ...רוטַאנ עבלעז יד ןרעסעברַאפ ןייא ןיא ןטלַאה

 טימ לא ןופ ןוא ,סעילפַאװ:עלינַאװ רענרעק ענעלָאמעצ עבָארג ןופ

 ןֿפױא טסָאה וד יװ ױזַא ,"ןשטנעמ-יינש; ןוא "טכעג ענירג, --- ןברַאפ

 ,ןֿפַאשעג טגווייל
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 -ייו ַא טימ טעמכ ,ןטעב ןעמונעג ןירב ךיז טָאה --- ,עטבילעג ---
 ..! ריד וצ וצ ךימ זָאל ,ךיז ןטעבעג לוק ןקידנענ

 רענעי ןופ טנרָאװעג רעדיו םיא יז טָאה -- !ששט !ששט --

 ןרילרַאפ ןצנַאגניא וטסלָאז רעטציא !וד ,רעטציא ןוא -- ,טעב טייז

 סעיטַאּפמיס ענייד עלַא ףיוא ןסעגרַאפ ,ןעניז ןופ ןײגּפָארַא ,ּפָאק םעד

 .רָאה עסייוו יד טימ בייוו רעד טָא זיב ןַאינָאס ןופ .ןעיורפ ערעדנַא וצ

 ןתעשב טּפעלקעגנייא ריא ןיא ךיז טסָאה וד יו ןעזעג ךָאד בָאה ךיא

 | ...ץנַאט
 -פיוא ןוא עטסנעש סָאד ןבעגעגיּפַאכ ַא דנַארטעב ןופ טָאה יז

 ךיז טסיג סָאװ ,רילָאק-שזנַארָא ןקידנענערב ַא ןופ ,דמעה עטסקילַאפ

 ןרעביא ,ךיז ףיוא ןפרָאװעגנָא ; רעייפ ןשילעה ןופ ןצנַאלג עלַא ןיא רעביא

 -ּפָארַא סעטַאיּפ יד זיב ןוא ,רָאה עצרַאוװש-יולב עטעשָאלּפעצ ןוא ּפָאק

 טָאה ,לָאמשישּפיה ןעוועג ,ערעדנַא עלַא יוװ טינ ,זיא דמעה סָאד .ןגיוצעג
 עריא עלַא טכַאמעג טלוב ןוא טיוה עטייווצ ַא יו טּפַאכעגמורַא ןשנַאלָאס

 ןייק טינ ןענַאטשעג טעב טייז רענעי ףיוא זיא רעטציא .רעדילג עלופ

 "םי ַא ןופ ןגיוא טימ תיליל עקיטיוה-לקנוט ַא רָאנ ,טלַאטשעג עכעלבייוו
 .םַאלפ ןקיסילפ ןיא טקנוטעגנייא ןצנַאגניא ,ןייצ עקידנכַאל טימ ןוא היח
 ,סנ רעקידעבעל ַא ...טנערברַאפ טינ טרעוו ןוא ןצנַאגניא ױזַא יז טנערב

 טנעקעג ,טכענ ןוא געט עקידרעירפ עריא ןופ ,םינּפַא ,ןיוש טָאה יז

 ַאזַא ןופ סױרַא טייג סָאװ רעייפ סָאד .גנוריּפַארד ַאזַא ןופ טקעפע םעד

 םעד וצ ןפרָאװעגרעביא ךיילג ךיז טָאה גנוטכױלַאב ַאזַא ןופ ןוא בעוועג
 םעד ןריולרַאפ ךעלקריוו טָאה ןירב זַא שרעדנַא טינ ,טסולג יז ןכלעוו
 טיירב ןצנַאג ןרעביא ריא וצ ןבעגעג-סיר ַא ךיז טָאה רע םערָאװ ,ּפָאק
 -ַאב ,טָאטש רענעכָארבעגניײא ןַא ןיא ,רעביור ַא יו ,ןוא ,רעגעלעג ןופ
 יד ךיז ןיא ןעמעננײרַא סָאד טרעיודעג רָאנ טָאה טונימ ןייא .יז ןלַאפ
 ַא -- ךָאנרעד ,רילָאק ןייז ןוא ןיטַאס ןשילעה ןופ רעייפ ןוא טײקטַאלג

 ףיױא ןלַאפעצ ךיז זיא ץכעוטנַא עגנע סָאד ןוא ,ּפָארַא זדלַאה ןופ סיר
 .ןעלגילפ עניד-דייז עקידנרעטַאלפ ייווצ

 עשטּפעש ַא סייה םיא יז טָאה -- ..! ביל ךיד ךיא בָאה ױזַא ---
 ,זדלַאה ןייז טּפַאכעגמורַא ןוא רעיוא ןפיוא ןבעגעג

 טרעטיצעגפיוא טָאה ,ףוג ַא יו סיורג ,רעדָאי עקיטפַאז עלעקנוט סָאד

 ,טייקיטײצ רעצנַאג ריא טימ ,ץכעלָאש-שזדנַארַא רענעסירעצ רעד ןיא
 םעד ןיא טציזַאב רע הרובג ַא רַאפ סָאװ טסואוועג טינ ןײלַא טָאה ןירב
 -עג ַא יװ קנילפ ןוא רעווש זיא ענייז גנוגעווַאב רעדעי זַא ,טנעמָאמ
 ןבעגעג ביור ןייז טָאה רע ןעוו ,ןפירגַאב סָאד טָאה רע .קַאה ענעגנואווש
 טרָאװ ןייק טָאה שנַאלָאס .טליפעג טינ גָאװ ריא רעמ ןוא ףיוא-ביוה ַא
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 יד ןוא ןסָאלשעג ןגיוא יד רָאנ ,ןדייר רעמ טנָאקעג טינ ,טדערעג טינ

 יענייז ןיא טסערּפעגנייא ןּפיל עטשלחרַאפ-קיטשרוד

 טָאה ,ףירגנָא ןדליוז ַאזַא ךָאנ ןגיוצעג ךיז טָאה עכלעוו ,טכַאנ יד

 ךיז טייב םולח רעכלעוו ןיא ,תורכש ַא יו ןעזעגסיוא רעטעּפש ןדייב ייז

 ,טשימעגנעמַאזוצ ןענייז טייקנסעגרַאפ ןוא ןייזטסואווַאב ואוו ,רָאװ טימ

 ןוא עקידנענייװ .ןגייווש-ליטש ןופ םי ןיא ןעמיוש רעטרעוו עבלַאה

 ןסייר ןרעגַאב עכעלצולּפ .ןעײגרַאפ ןוא ףיואדךלַאש רענעט עקידנכַאל

 רעסיז-קידארומ ןיא ןיײרַא ןלַאפ ןוא ,סבעװניּפש ַא יװ ,למירד םעד ףיוא

 ןיא ןטייוװצ םייב רענייא ,ףָאלש ןפיט ןוא ןצרוק ַא ךָאנ ןוא .טײקטַאמ

 ךיז טכַאמ ןעמ .ץילב רעכעלטפַאשנדייל רעד רעדיװ טמוק ,סמערָא יד

 .טנעמָאמ ןבלעז םעד ןוא ןייא ןיא רעביא ךיז טעב ןעמ ןוא ןפרואוורָאפ

 ? ךַאװ רימ ןענייז רעדָא ,ךָאנ רימ ןעמולח ,עטבילעג ---

 .ךיז גייצרעביא ---

 ןוא םערַאװ זיא טוה ןייד .טסבעל וד .ךיז גייצרעביא ךיא ---

 .ךױא ךיא ...ךױא ךָאנ בעל ךיא ןוא .טַאלג-קידייז

 "פױרַא טימ ,טשטנעב ןעמ ןוא ןטייווצ םעד רענייא טקנַאד ןעמ

 .ןשטנעב ןרעטלע עמורפ יװ ױזַא ,ּפָאק ןטלטַאּפעצ ןפיוא טנַאה ַא ןגייל

 .ךעלּפעל-גױא יד רעטנוא טנערב סע ןוא זדלַאה ןיא טכייל טנקירט סע

 יװ ,לרושזַאבַא ןעװעזָאר ןרעטנוא טַאמ טרעמיש עלעּפמעל-טכַאנ סָאד

 + ךעלרעדניק ,ךעלקילג טייז, :רמוש ןעיירט ַא ןופ גיוא קיטומטוג ַא

 זַא :ןייר-ךעלטנגוי זיא סע זַא ,תודע ןַא ןיב ךיא .קילג רעייא טיה ךיא

 ןעמוקעג יו ןָא ךיז ןעמ טקוק רעמיש ןייז ייב 4, ., ןדייב ךייא טמוק סע

 סָאד ןעמ טָאה ?קילג סיורג ַאזַא טרעוו ןעמ זיא? :והותה:-םלוע ןופ

 יֿפָא טצפיז ןעמ ןוא טגייצרעביא טינ זיא ןעמ ?.  טנידרַאפ ךעלקריוו

 ןטייװצ םעד רענייא ּפָא ייז טשיװ ןעמ .ןגיוא יד ןיא ןָא ןפיול ןרערט

 ,שוק ןטרַאצ ַא טימ סיוא ייז טקנירט ןעמ .ןּפיל עמערַאװ טימ

 ! רעטבילעג ,ךיז וטסזומ ןעניוש ---

 י ! ןפָאלש ...ךיוא וד .ָאי ,ָאי --

 טנרָאװ טסייג רעקיאורמוא ןַא סעּפע ,טרָאװ טינ טלַאה ןעמ רעבָא

 ןפָאלשא :טנרָאװ ןוא טנַאה רעקידנטעלג ַא טימ לעז יד טרירַאב ,ייז

 .ןייג ןלַאפרַאפ טינ ןעמ טזָאל טכַאנ ַאז ַא .טכענ ערעדנַא עלַא ןעמ ןָאק

 טימ ףיוא ךיז ןעמ טּפַאכ *. .! טכַאנ ַאזַא ןפָאלשרַאפ וצ דניז ַא זיא'ס ,ןיינ

 לגיּפש רעטיירב רעד 2. ןריולרַאפ טשינרָאג ךָאנ; :קערש ןטכייל ַא

 ןליפסיוא םיא לָאז ןעמ טגנַאלרַאפ ,םוהת ַא יו טרעמיש רעגעלעג ןגעקַא

 ןופ טינ סָאד זיא .טײקטסוּפ ןייק טינ טגָארטרַאפ רוטַאנ יד .ןבעל טימ

 םיג ןעמ ! דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ ..,? גנונרָאװ יד ןעמוקעג ןטרָאד
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 .קיטיײװ ןסיז ַא ןיא יװ טיײגרַאפ ןעמ ןוא טולב:סייה ןופ ףור םעד ךָאנ

 יד .טייקנסעגרַאפ עתמא יד טמוק טציא ,טשלחעג יװ ןגיל טביילב ןעמ

 -פיילג ַא ןיא רעביא טייג טייקיאורמוא יד .טליפעגסיוא טרעוװו טייקטסוּפ

 ךיז טגָאלש ןעגנַאהרָאפ יד ךרוד .טייצ יד טפיול ךיג .םעטָא ןקיסָאמ

 ןופ ןייש רעוועזָאר רעד .רעיולב ַא --- ךָאנרעד ,רעמיש רעיורג ַא ךרוד

 -ילק עקיאור יד .טסַאלברַאפ ,רעביוצ ןייז טרילרַאפ לּפמעל-טכַאנ

 טימ טרעּפמילק ןַאמכלימ רעד ,ףיוא טכַאװ ןסיורד עעלַא רעגרובנעסקול

 עקידלודעגמוא .ןכעלב עלופ ןוא עטסוּפ טימ ןעגנַאהַאב זיא סָאװ ,רופ ןייז

 ןַאטנָאפ ןופ רעליימ-ץירּפש יד .ךרוד ןזיוז ןליבָאמָאטיױא ןופ ןטײמָארט

 רעיז ןעמ טרעה ,ןטייווצ ןוא שיורעג ןייא ןשיווצ .ךיז ןעלּפַאלּפעצ

 -רעביא ןופ ןוא ףָאלש ןופ רוכיש ןעמ זיא ןײלַא רָאנ ,לּפַאלּפ ןשימטיר

 ,ןעלמרומוצסיורַא טרָאװ ַא ,ךיז ןָאט וצ ריר ַא דָאש ַא .קילג ןטבעלעג

 וצ עטשרע יד טמוק שנַאלָאס .ךַאו ןעמ טרעוו גנולצולּפ רָאג ןוא

 ןוא ,ןטיײװצ ַא ,גיוא ןירג ןייא ףיוא טנפע ,טייקטשלחעג ריא ןופ ךיז

 : ךיז טכַאלעצ

 ! םוק ,רעטבילעג ,םוק ---

 ,טרָא ןופ טינ ךיז טריר ןוא קידרעפעלש ןירב טגערפ --- ? ןיהואוו ---
 ,ךיוא --- ֹוד ןוא ..!ןייג דלַאב זומ ךיא ---

 סָאװ ,ריט עלָאמש יד ףיוא טסייר ,רעגעלעג ןופ ּפָארַא טגנירּפש יז

 עיולב יד ןופ ןײשּפָא ןַא ,טייקיטכיל עכעליולב ַא ,רעמיצידָאב םוצ טריפ

 יד יװ ןירב טרעהרעד דלַאב ןוא .,ףיוא ןטרָאד טרעמיש ,טנעװ-עילכַאק

 -גקעמש ַא .קידנזיורב --- ךָאנרעד ,ליטש רעירפ .ןשיור ןענַארקירעסַאװ
 .,םיא וצ טכיירגרעד ערַאּפ עקיד

 ,ףור סשנַאלָאס רעדיו רע טרעהרעד -- !רעטבילעג ,םוק --

 | ,סיורא םענורב ןרָאלק ַא ןופ יװ ,רעשירפ ,רעקיכליה לָאמ סָאד

 ןוא ףיוא טייטש .טייקדימ ןייז רעביא גנוגנערטשנָא ןַא טכַאמ רע

 -כיולעגכרוד יולב רעד ןיא .,לרעמַאק-דָאב ןיא ןיירַא עקנילָאװַאּפ טקוק

 ןיא שנַאלָאס טייטש שוד ןופ ןגער םענרעבליז ַא רעטנוא ,ערַאּפ רענעט

 רעפרעק רעגנוי רעלעקנוט ריא ,ּפָאק ןפיוא לבייה ןטרימוג-טיור
 םיא ייב יוװ רעגרע טינ ,לָאואוװ ַא ךרוד יו ,ןגער ןכרוד ךיז טלצרַאװש

 ריא ןופ טָאה רע סָאװ *טכַאנ רענירג; רעד ןופ דליב ןפיוא ,עילעטַא ןיא

 סיפ עריא .רעכעלריטַאנ ,רעקידעבעל ךס ַא יז זיא ָאד רָאנ ...ןלָאמעג
 רעטוג ַא ןוא .טליפעגנָא-בלַאה רָאנ זיא סָאװ ענַאװ רעד ןיא ךיז ןקוט

 ןשיוצ .סױרַא ןטרָאד ןופ טגָאלש ןיטנעּפרעט טימ ץלַאזידָאב ןופ חיר
 טבעווש ,ןביוא ןופ ןגער ןעמערַאװ ןיא ,ריא רעטנוא ,רעסַאװ ןענירַאּפ
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 לוק ריא ןוא ןצילב רענייצ עריא .טסייג רעכעליירפ ַא יװ שנַאלָאס

 | : חיריץלַאז ןטוג ןטימ ןוא ערַאּפ טימ טמעטָא

 י++ ןגער ןייא רעטנוא רימ טימ ןייטש טלָאװעג ןטכענ ךָאד טסָאה ---

 ? טלָאװעג ךָאד וטסָאה

 ..! עניימ ןירעביוצ ----

 י"סיוא טימ .ןרוד םיא טמענ טייקירעגיינ רעשירפ ַא ןופ רעטיצ ַא

 םענרענייטשלמרימ ןרעביא ּפָארַא ריא וצ רע טפיול סמערָא עטקערטשעג

 טגָאלש ןגער רעמערַאװ רענרעבליז רעד .םורַא יז טמענ ןוא לּפערט-ענַאװ

 ןקידײז ַא טימ םורַא ייז טמענ ערַאּפ עקידנקעמש יד ,ןדייב ייז רעביא

 ןיא ךיז ןצלעמש רעּפרעק רעסיײויזָאר ַא ןוא רענירג-לקנוט ַא ,רעיילש

 ןעמַאזוצ ןגער ןטכידעג ןייא

 לטיּפאק רעטניינ

 ףָארטש ןוא דניז
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 ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה ןירב דוד ןעוו ,תעל-תעמ ןּפַאנק ַא ךָאנ

 טָאה רע .גָאט רעסיורג ןעוועג ןיוש זיא ,עילעטַא ןייז ןיא עקנַאילוה רעד

 ,הריד סשנַאלָאס ןיא שוד ןשירעפיטש ןטימ טשירפעגּפָא טַאהעג ךיז

 ןענַאטשעג ךָאנ םיא זיא טייקידרעפעלש עסיז ַא .טורעגסיוא טינ רעבָא

 רענייא העש רָאּפ ַא ןגיל וצ טסולגעג םיא ךיז טָאה סע ןוא רענייב יד ןיא

 ןּפיל עקידנעלכיימש ןוא ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ ;טרעטשעגמוא ,ןײלַא

 טָאה רע סָאװ ,"הזה-םלוע; רעד בילוצ ןעגנוגנערטשנָא עלַא ןעיידרַאפ

 םענעקורט ןופ םישדח עגנַאל ךָאנ ,ךיז ןיא ןעמונעגנײרַא שידלעה ױזַא

 .טכיזניה רעדעי ןיא ,ןבעל ןשיטעקסַא

 יז יװ ךיג ױזַא זַא ,טגָאזעגוצ שנַאלָאס םיא טָאה ןײגקעװַא ןרַאפ

 יז טעװ ,טפעשעג-טסנוק סנעּפול ןיא טעברַא ריא ןופ ןעיירפַאב ךיז טעוו

 ייב זיױהיעפַאק ןטנעָאנ ןיא ,זיא רעגייטש ריא יו ,ןעגנערגרַאפ ןייג טינ

 רע בוא ןוא ,עילעטַא ןיא םיא וצ ןעמוק טעװ יז רָאנ ,ליוו-עד לעטָאה

 ןקיטכענ ןביילב םיא ייב טעװ יז זַא ,ןייז ןָאק --- *ןענידרַאפ, סָאד טעװ

 ןטייבוצרעביא טוג זיא ,ןבעגעגוצ קיטיידליפ יז טָאה ,עביל ןיא .ךיוא

 יד יו ױזַא --- גנומיטש יד ,רעדיילק יד יװ ױזַא טעב סָאד ןוא םורַא םעד
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 וצ טינ ךיז טסע ןוא ןייזנעמַאזצ םעד טמעטַאב סָאד ,רעדמעה-טכַאנ
 .ךיג ױזַא

 ,רעירפ סָאװ ןעמוק לָאז יז ןטעבעג טָאה ,טייז ןייז ןופ ,ןירב ,רע
 יז סָאװ עטוג ליפוצ סָאד .רעטעּפש סָאװ --- ןשטנואוועג ןצרַאה ןיא רָאנ
 ןעמונעג םיא ףיוא טָאה טייצ רעצרוק ,ךרעב .ַאזַא ןיא ןבעגעג םיא טָאה
 ןוא ןטשרודסיוא ...ריזנ ַא ףיוא ןייוו זָאלג עקירעביא ןַא יו ןקריוו
 ךיז ןעקנעבסיוא ,טפרַאדַאב טציא רע טלָאװ ריא ךָאנ ךיז ןרעגנוהסיוא
 -גָאט ַא ךָאנ ,טעז יד !ענטסימוא ןייז ןליפַא סָאד לָאז .טנורג לקזיב
 ,ןײלַא ךיז טימ ןדירפוצמוא טכַאמעג םיא טָאה ,סנגינעגרַאפ טכַאנ-ןוא
 טָאה רעל ט סניק רעד ןירב זַא ןטכוד ןעמונעג םיא ךיז טָאה סע
 רע זַא ,לעז ןייז ןופ עלעקניוו ןלעקנוט ַא ןיא ואוו-ץעגרע ןבילקרַאפ ךיז
 -ףור ַא םיא לָאז ןעמ קירעיורט טרַאװ ןוא ןטָאש ןיא ןדיײשַאב ךיז טעילוט
 סָאד ךָאנ טָאה ,סָאװ לייוורעד .טרָאװ טוג ַא טימ ןעמערַאװרעד ,ןָאט
 וצ טינ טזָאל ,םיא רעביא הטילש עצנַאג יד עקידרקפה ןוא ענעזָאלעצ
 רענייא ןגיל ןביילב ןייז טימ ... ןפורקירוצ םענעבירטרַאפ םעד לָאז ןעמ
 רעלטסניק ןשיוצ ןכַאמ-םולש טנכערעג ןירב טָאה ,ךיז ןעורסיוא ןוא ןײלַא
 םיא זיא סָאד .טכיוועגכיילג ןסיוועג ַא וצ ןדייב ייז ןעגנערב ,רעסינעג ןוא
 טכעלטע ןופ ףָאלש רעפיט ַא יו רעקינייװ סינ ,קיטיונ יוזַא ןעוועג טציא
 ,דנַאנַאכָאנ העש

 .ןבעגעגנייא טינ ,ןייא טנרָאפ ןופ ,םיא ךיז טָאה סָאד ךיוא רעבָא
 לעוש םעד ןטָארטעגרעבירַא ןוא ןסָאלשעגפיוא טָאה רע רָאנ יו םערָאוװ
 ןייז סָאװ ,ווירב ייווצ ןענופעג ליד ןפיוא רע טָאה ,עילעטַא ןייז ןופ
 עלַא טוט יז יװ ,ריט ןרעטנוא טגיילטגרעטנוא םיא טָאװ עקשזרעיסנָאק
 זיא ןטרעװנָאק יד ףױא סערדַא ןייז .םײהַא טעּפש טמוק רע ןעוו לָאמ
 ןַא ןוא סעקרַאמ ןָא ,ןטפירשטנַאה עטנַאקַאבמוא טימ ןבירשעג ןעוועג
 -יא ןיא ,סָאד ןבָאה רעביירשיווירב יד זַא ,קיטנָאק ,ןעלּפמעטשיטסָאּפ
 ןלעיצעּפס א טימ טקישעגוצ רעדָא ,טרָא ןַא ףיוא ָאד ןבירשעגנָא ,שינעל
 / ,חילש

 -ָאב ,ןפעגעג-םירק ַא ןירב ךיז טָאה -- ...סעקינױו אמתטמ --
 ןעמוק סָאװ רעייג"קידייל -- ,ןטפירשטגַאה עטנַאקַאבמוא לז קידנטכַארט
 ,..טסנוק ןגעוװ ּפָאק ַא ןעיירד

 טקורעגניײרַא שינַאכעמ ווירב עדייב רע טָאה ,יֹוזַא ךיז קידנעמירק
 ןייז ףיוא ןגיל ןיוש טעװ רע ןעוו ,רעטעּפש ףיוא יז ןזָאלעג ,ענעשעק ןיא
 ,טײקמַאזנייא ןייז ןופ ןבָאה-האנה ןוא עּפַאנַאק רעטיירב

 רעכיוה רעד ,עילעטַא רעטרעטפולעגסיױא רעד ןיא טייקיאור יד
 יד ןופ טייקיטכיל טקיסָאמכיײלג יד ,לָאּפ רעטסקעוועגסיוא רעד -,טיפוס



 ,רע עכלעו טייקרעבױז יד ןוא רעטצנעפ עסיורג ענעגנַאהרַאפ-סייוװ
 -גיוו ןדעי קידנצוּפסױא ,קירוצ גָאט ַא טימ ןזָאלעגרעביא ָאד טָאה ,ןירב
 ץלַא סָאד --- ןײגקעװַא םעד רַאפ םַאר-דליב עדעי קידנשיווסיוא ןוא עלעק

 לדיפ ַא ןָא טמיטש טנַאה עטינעג ַא יו ,טמיטשעג טוג טציא םיא טָאה

 ןעגנַאגעג ,םעד רעסיוא ,םיא ףיוא זיא עילעטַא ןטימ ןופ ,ןליּפש םוצ
 דליב טמַארעגנייא-שירפ סָאד ןעוועג זיא סָאד ,טייקכעלטניירפ עליטש ַא
 טײקטעקַאנ רעטרעיילשרַאפ סשנַאלָאס טימ ,"טכַאנ רענירג, רעד ןופ

 דליב סָאד םיא טָאה ,רעטסעווש עטכוזענּפָא ןַא יו ,ךעלביל ,םורטנעצ ןיא

 ןקידעבעל ַא וצ יװ ,ןָאטעג עבלעז סָאד טָאה רע ןוא .טלכיימשעגוצ
 | ...ןֹועוו

 טליפרעד ןירב טָאה ,לטנַאמרעבױא םעד ךיז ןופ  ןפרָאװעגּפָארַא
 .עלעווייא םוצ ךיז ןבעגעגיזָאל ַא ןוא ,טצייהעג טינ ,טלַאק זיא'ס זַא

 -גייטש .טכַאמעג ןעוועג עלעווייא סָאד זיא טייקנדירפוצ רעסיורג ןייז וצ

 קנַאד ַא .ריּפַאּפ-גנוטייצ ןוא רענעּפש ףיוא טפיוהעגנָא ןגעלעג ןענייז ןליוק

 ןוא עלעבעווש ַא ןדניצוצנָא ןבילבעג רָאנ זיא םיא ! עקשזרעיסנָאק רעד

 ַא יװ ,ןוא ןזיװַאב דלַאב ךיז טָאה עלעמעלפ יולב ַא ....רעייפ ןכַאמ

 טעוװ סע זיב ,ןוא .רענעּפש יד ןקעל ןעמונעג ןוא ןכָארקעגקעװַא ,גנַאלש
 עּפַאנַאק ןייז ףיוא ןגיוצעגסיוא ןירב ךיז טָאה ,ןרעקַאלפרעדנַאנופ ךיז

 ךיז טלקיוװעגנייא ןוא קעדוצ רערימשַאק ןטױריץרַאװש ןטימ עילעטַא ןיא

 -עגמוא ךָאנ רע טָאה ,ןָאטעג סָאד טָאה רע רעדייא ,דעלּפ ןקילָאװ ןיא
 יד רַאפ סָאד ןבָאה ידכ ,ךיז וצ סַאפנַא ןטימ ,*טכַאנ ענירג , יד טיירד

 רעד ןופ האנה ַא טימ ןײז-ןײלַא ןופ האנה עפיט יד ןשימסיוא ידכ ןוא ןגיוא

 ןוא ןגעלעג ױזַא רע זיא עלייוו עטוג ַא .טעברַא רעטקידנערַאפ ךעלקילג

 ענירג-לדייא יד ןוא עילעטַא ןופ טייקיאור יד ךיז ןיא ןעמונעגניײרַא

 זיא לייטקאק רעקיטסייג ןימ ַא .עיציזָאּפמָאק רעקיברַאפ ןייז ןופ רענעט

 ...זײװנּפָארט טסינעג ןעמ ןכלעוו ןופ --- ןעוועג םיא רַאפ סָאד

 -סױרַא ייז רע טָאה .ווירב ייווצ יד ןָא טנָאמרעד ךיז רע טָאה טציא

 ןעוועג זיא רענייא רעד .ןטייווצ ןכָאנ סנייא ןסירעגפיוא ןוא ןעמונעג
 תורוש עצרוק עכעלטע רָאנ ןעוועג ןענייז ןטרָאד .ןעטול ַאוסַארפ ןופ

 .טעטסע ןַא ןופ טפירשטנַאה רענבָארד ,רעקידלרעּפ ַא טימ ןבירשעג
 -עגּפָא ןטכענ ןבָאה רימ יו, .ןענַאטשעג ןטרָאד זיא *. .! רטעמ רעש,
 -ַאב ןיימ וצ ךייא ךיא קיש ,בוטש ןיא שנַאלָאס לעזַאומדַאמ ייב ,טדער
 ךעלנײשרַאװ ,טנייה טנעז ריא יו יױזַא .דליב סָאד ןעמענוצּפָא רעניד
 ןףרעטש טינ טציא (*רעסאש ןיימ ךייא טעװ ,ןענַאטשעגפיוא טעּפש

 .חילש (*
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 .רעגייז םעד ריפ ןוא יירד ןשיווצ ,גָאטימכָאנ לָאמַאכָאנ ןעמוק טעוװ רע
 *.ל .פ --- ,טקידירפַאב ךייא טָאה רַארָאנָאה ןיימ זַא ףָאה ךיא

 טָאה -- ?? ידנעד רענערָאפעגּפָא רעד ,ױזַא ךיז רע טלייא סָאװ,
 סע יו ? קידלודעגמוא ױזַא רע זיא סָאװ ,טרעדנואוועג ןירב ךיז

 "עג יד יװ רעמ שנַאלָאס עקידעבעל יד רימ רע טיורטרַאפ ,סיוא טזייוו
 ,ןגָאװצנָא ידכ לָאמנײא ןשטנעמ ַא ןקיש !לַאפניא ןַא ...עטלָאמ

 ַא יו רעמ טינ סָאד זיא רשפא ןוא . . .לָאמ ןטייווצ ַא ןעמוק טעוװ רע זַא
 ךיז ןבילרַאפ וצ טרעטנומעגפיוא םיא ךָאד טָאה ןײלַא ןעּפול .ַאזַא קירט

 טייוו יװ ןסיוו וצ קירעגיינ ,סיוא טזייוו ,רע זיא ,רעטבילעג ןייז ןיא
 :לָאמ ייווצ רענידַאב ןייז רַאפרעד רע טקיש .ןעגנולעג םיא זיא סָאד

 -כםענעג טָאה ,ןירב ,רע יצ עקשזרעיסנָאק רעד ייב ןייגרעד וצ לָאמ ןייא
 עטפיױקעגּפָא סָאד ןעמענוצּפָא --- לָאמ ןטייווצ ַא ; םייה רעד ןיא טקיט
 | ...דליב

 ,ןענױטש ןיא טכַארבעג רעמ ךָאנ םיא טָאה ווירב רעטייווצ רעד

 -עג .טייקיאורמוא ןופ ליפעג ַא ןפורעגסױרַא רָאנ ,ןײלַא סָאד טינ ןוא
 ןופ ןבַאטשכוב עקידרעקעלפ עסיורג טימ ןעוועג ווירב רעד זיא ןבירש

 ךייא זומ ךיא ,, ,טנעיילעג ןטרָאד רע טָאה ,"ןירב עיסָאמ ,, .לדיײמ-ָארויב ַא
 וצ ןביולרעד רימ לעװ ןוא ןעוועג לָאמ ןייא ךייא ייב ןיוש ןיב ךיא .ןעז

 ןעקנעש רימ טצוו ריא זַא ,ףָאה ךיא .ייווצ רעגייז ַא םורַא לָאמַאכָאנ ןעמוק

 ןבירשעגרעטנוא *...ךערּפשעג ןקיטכיוו רעייז ַא רַאפ טונימ עכעלטע
 .?קעטָאלמ ַארַאלק; : ןעוועג זיא -

 -רעביא ןופ ןבעגעג-ביוה ַא בלַאה ןירב ךיז טָאה --- ?? זיא סָאװ, ---

 ןעזָאר ַאט עי סָאװ םעד טימ ןָאט וצ טינ סָאד טָאה יצ .גנושַאר
 ךיז טָאה עכיקעטָאלמ יד זַא ,ןצנַאט ןתעשב טלייצרעד ןטכענ רימ טָאה

 -ַאס , ריא ןיא טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ לַאדנַאקס ןגעוו טגָאלקעג ריא רַאפ

 טכַאמעג עילַאק ריא בָאה ךיא זַא ןוא ,ןעיײצרַאפ וצ ךייא טעב ךיא ,"ןָאל
 ךיז ןטלַאהרעטנוא וצ ךַאז עקַאמשעג ןייק טינ ..? ערעירַאק סנַאמ םעד

 ןייז וצ טנייש עכלעוו ,עמַאד רעטרעּפמולעגמוא רעכיוה רעד טָא טימ
 ןטימ ,רעריא לדנַאמ רעד ביוא ךָאנ טדער רעוו .ענעדײשַאב יד ןופ טינ
 -- שרעדנַא טינ ...ןעמַאזוצ ריא טימ ןעמוק טעוװ ,ליפָארּפ םענעסּפעש
 לעטשנַא ןַא טכַאמ רע .טנַאה ַא ָאד טָאה עקװַאקרַאה רעטשטַאּפעג רעד
 ענייז ןצ רימ טקיש ןוא דובכ ןקיטפַאהלפייווצ ןייז ןצישַאב טייג רע זַא
 ...ןטנַאדנוקעס טקיביײל-רעווש

 ךרעכ ןעוועג ךָאנ זיא סע .לרעגייז ןייז ףיוא ןבעגעג-קוק ַא טָאה רע
 רענייא העש-יירד א ןביילב וצ וויטקעפסרעּפ יד .גָאטימראפ ףלע .ירפ
 ךיילג לָאז רע ליפױזֲַא ףוא טיו רעבָא ,טקיאורַאב םיא טָאה ןײלַא

 .ןעלמירדנייא ןוא ןגיוא יד ןכַאמוצ ןענָאק
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 טגָארטרַאפ סָאװ ,רוטַאנ עוװיטקַא ןַא ןעוועג וצרעד ךָאנ זיא ןירב

 טָאה גנולעטשרָאפ עשירעלָאמ ןייז .טײקטסוּפ עטולָאסבַא ןייק טינ

 םענעגייא ןייז ןגעק .ןייז ןעוועג טינ לָאז רע דימ יוװ ,טעברַאעג קידנעטש

 ,גנונעכער ןבעגעגּפָא ןדנוטשיור ענייז ןיא וליפַא ,ךיז רע טָאה ןליוו

 .ןצנעװקעזנָאק ןגיוצעג ,ןעגנוכיײלגרַאפ טכַאמעג ,ןרוגיפ טלעטשעגנעמַאזוצ

 םיא ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןלַאירעטַאמ יד רַאפ ןטלָאגעג סָאד טָאה לָאמ סָאד

 יד ןופ ןרוטנָאק עפרַאש יד רַאפ ,געט רָאּפ עטצעל יד טלמַאזעגנָא טַאהעג

 געוו ןטימניא ןפיוא טנגעגַאב םיא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ּפעק עטנַאסערעטניא

 | ...עקלעדָאמ ןייז וצ

 "עג טַארַאּפַא"קנעד ןייז טָאה ױזַא --- ,טסנוק רעד ןופ ץנוק יד ---

 ןיא עמרָאפ א ןעניפעג יװ רעמ טינ ךָאד זיא --- ,ןײלַא ךיז ןופ טעברַא

 .ייעירעטַאמ רעקיּפמָאלג רעד ר ַא פ רעדָא

 עסַאמ רעיור רעד ןיא טציא טכוזעג ןעמרָאפ עקיזָאד יד רע טָאה

 ןיקסנָארבַאג טימ .,ןעּפול ַאוסנַארפ טימ ןכערּפשעג ןוא ןשינעגעגַאב ןופ

 .לַאד ירנַא טימ ןוא

 ירָאפ ןייז ןיא םנכייצעג ןירב טָאה -- ןעּפול ַאוסנַארּפ --

 רענרעדָאמ ַא זיא סָאד --- ,ןָאטרַאק ןסייוו ףיוא ליוק טימ יוװ ,גנולעטש

 -טציּפשעגרעביא ןייז רעבָא .קַאמשעג ןטציּפשעגרעביא ןַא טימ רעירוקיּפע

 טלכיימש ,ןכַאל ףרַאד ןעמ ואוו .וויטקַא יו שיּפָאזָאליפ רעמ זיא טייק

 .ךיז רע טקעלַאב ,ןסינעג עלַא ואוװ ;רע טקעמש ,ןסע עלַא ואוו ; רע

 "עו ענייז ןריפוצסיוא טינ חוכ ןייק רעמ טָאה רע לייוו ,רַאפרעד טושּפ

 ואוו ,ןטרָאד הזה"םלוע ןופ תווצמ עטסנייפ יד רָאנ רע טקידערּפ ,ןצכעל

 יק יד תעשב ךעטסַאּפ רעטוג ַא יװ טלפייפ רע .סיוא ייז ןריפ ערעדנַא

 | . .. ךיז ןשַאּפ

 יז שטָאכ לא ד ירנ ַא זיא סעירָאעט ענייז ןופ רעריפסיוא רעד

 סיוא רעבָא ייז טריפ רע .טנַאקַאב טינ ןצנַאגניא רשפא ןענייז עדייב

 טבױלג רע .לַאטורב ,לופטפַארק .:רעגייטש ןלערוטּפלוקס ןייז ףיוא

 ץלַא זומ רע .ךורעג .זייז ,רעהעג ןייז ,ןגיוא ענעגייא ענייז טינ וליפַא

 רעדנילב ַא יוװ ,סעּפַאל עכעלדניפמע ןוא עקישיילפ עדייב טימ ןּפַאטנָא

 ןביוה ייז ןעוו ,עילעטַא ןייז ןופ רעטסייג עלַא סױרַא טביירט רע .בייל

 שנַאלָאס וליפַא טָאה רע .ץנעטסיזקע רעייז ןענָאטַאב ,תונעט ןבָאה וצ ןָא

 ליפוצ ןרָאװעג ,גנוניימ ןייז טיול ,םיא זיא יז ןעוו ןבירטעגסױרַא טריב

 ....קיטסייג

 ןשיװצ טלעטשעגקעװַא ןײלַא ךיז ןירב טָאה ױזַא --- ,ןײלַא ךיא ---

 . עירָאעט סנעּפול ןשיווצ סעּפע גנעה ןײלַא ךיא --- ,ןכילגרַאפ ןוא ןדייב ייז

 ןיימ ןוא ,ףױרַא ךימ טּפעלש טנַאלַאט רעד ,קיטקַארּפ טלַאד ירנַא ןוא
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 ,ןזָאלעגסױא יא ,ןטלַאהעגקירוצ יא ןיב ךיא .ּפָארַא --- ןבעל רעמַאזנייא
 ןבָארג ןוא קַאמשעג ןטוג ןשיװצ ןסירעצ ןיב ךיא .םורפ ןוא קידניז
 סָאד טעװ סָאװ וצ .טייקעגדעשז ןוא זָאנ רענייפ ןיימ ןשיװצ ,רעגנוה
 -ניא ןיוש ךיז טָאה יקסנָארבַאג לעשימ ,וטסעז .. ? ןריפרעד ךָאנ ךימ
 ,רַאפרעד ,טעז רע .ךיוה טילפ רע ,טייקכעלרעּפרעק ןופ טײרפַאב ןצנַאג
 ּפָאק ןסייוו-רעבליז ןרעביא וליּפַא .ּפעק סנעמעלַא ערעזדנוא רעביא ןכַאז
 גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ביל ךָאנ טָאה רע עכלעוו ,ַאטעי רעטגעג ןייז ןופ
 ןָא םיא טּפַאלק עביל עטלַא יד ןעוו ןוא ,ןגָאזוצסױא ךיז טמעש ןוא
 ,ןָא ריא ףיוא רע טיירש ,ריט רעקיכליה ןייז ןיא ,ןרָאי ערעטלע יד ףיוא
 רענעי תעשב ,ןעדקומ רעדנַאסקעלַא ףיוא ןעירשעגנָא טָאה סענעגָאיד יו
 סָאד רימ טסלעטשרַאפ וד !טייז ַא ןָא ּפָא טערט; :טכוזַאב םיא טָאה
 .רֶע יו ױזַא ןייז וצ גנוכיירגרעד עסיורג ַא זיא סע *.. .ןוז רעד ןופ טכיל
 ןופ טפנוקוצ רעד ןיא ןביולג ןייא טימ רָאנ ןוא טײהנעגנַאגרַאפ ַא ןָא
 לעװ ךיא זיב ןייגרַאפ ךָאנ ןלעוו ןרָאי ךס ַא ,ָא ...טייהשטנעמ ןוא טלעוו
 טײרפַאב ךיז טָאה קַאדושט רעקידריווקרעמ רעד טָא יװ ,ןעיײרפַאב ךיז
 ענעמונעגטימ יד ןופ --- רעילפ-ןולַאב ַא יו ;ןטפַאשנדייל עלַא ןופ
 ,ןיד זיא טפול יד .ליק ןוא קיטכיל זיא'ס .ךיוה טגייטש ןעמ ,ןטסַאלַאב
 סָאװ ,טייקדימ יד טָא יװ ,קידהיחמ טעלג רע רָאנ ,טינ טזָאלב טניוו רעד
 ,טײוו טרעטיצ ןבעל ןופ ץנַאלג רעד .ּפָארַא טציא ,רימ ףיוא טמוק
 טכייל ױזַא זיא'ס ןוא .עלעווייא טרעקַאלפעצ ןיימ ןופ ןײשּפָא רעד טָא יו
 ...ןביוהרעד ױזַא ןוא טוג ױזַא ןוא
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 ,ףָאלש ןפיט-טינ ןייז ןופ טקעוװעגפיוא םיא טָאה ריט ןָא ןּפַאלק ַא
 -םיוא זיא ןירב ,טשימעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה רָאװ ןוא םולח ןכלעוו ןיא
 טילגעג טיור-ץנוּפ ןבָאה עלעווייא ןיא .רענעקנורטַאב ַא יו ןעגנורּפשעג
 ,ןליוק עטרעייפעגכרוד יד

 ,סָארדרַאפ טימ ןָאטעג םורב ַא רע טָאה -- ? סָאד זיא רעװ --
 .לרעגייז ןייז ףיוא ןָאטעג-קוק ַא ןפָאלשרַאפ רע טָאה עגר רעבלעז רעד ןיא
 סָאד רעװ ןסױטשעגנָא ךיז רע טָאה ,גָאטימכָאנ ייווצ זיא'ס זַא ןעזרעד
 ןוא ריט רעד וצ ןּפָאלעגוצ רע זיא תומדקה עקידרעטייוו ןָא ,ןייז ןָאק
 ,ןענַאטשעג ןטרָאד זיא יורפ עטרעיילשרַאפ עכיוה ַא ,טכַאמעגפיוא

 לוק ןכעלקירעזייה ַא טרעהרעד רע טָאה -- , טקידלושטנַא ---
 םיא ןביוהעג ךיז טָאה טסורב עכיוה ַא .עקלַאואוו רעכעליולב ַא רעטנוא
 .טגערעגפיוא קרַאטש ןעוועג ,קיטנָאק ,זיא ןירעכוזַאב יד .ןגעקטנַא

 .ןבעגעג"גערפ ַא ךעלפעה רע טָאה -- ? קעטָאלמ סםַאדַאמ --
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 -עג ױזַא ןיוש זיא ןוא ּפָאק ןטימ ןבעגעג-לקָאש ַא םיוק טָאה ענעי

 ,טײיז ַא ןָא ןטָארטעגּפָא ןירב זיא .טייהרענעגיובעגנייא ,ןייטש ןבילב

 טימ ,קעטָאלמ ַארַאלק .יירפ זיא געוו רעד זַא ,טנַאה רעד טימ קידנזײװנָא

 םעד קידנביױהפיוא טינ ךרודַא זיא ,רוגיפ רעקיטכעמ ןוא רענייש ריא

 ןעװעג טציא זיא רָאה עכייוו ענענַאטשַאק עריא ןופ עסַאמ יד ,ּפָאק

 "דוק עטקירדרעד יד רעבָא .עלעטיה ןיילק ַא רעטנוא טסערּפעגנעמַאזוצ

 ןטכייל םעד רעטנוא ןופ ןסירעג ,םיוש רעניורב ַא יוװ ,ךיז ןבָאה סעל

 עקיטכעמ ריא טָאה ױזַא טקנוּפ .סעקליּפש עקידלּפעק יד טימ קעדוצ

 עריא ןוא ,לטעקַאשז םענעלוקַארַאק ןגנע ריא טרַאּפשעגרעדנַאנופ טסורב

 טציא יז טָאה ןצנַאגניא ,דיילק ענעגױצעגנָא עצרַאװש סָאד --- ןטפיה

 -נַאּפעגנײא זיא סָאװ טפַארק רעכעלרעּפרעק ַא ןופ קורדנייא ןַא טכַאמעג

 -ַאװש ַא ןיא ןבעל סעילַאװכ עטלמַאזעגנָא ,בעוועג םענידדוצ ַא ןיא טרעצ

 -עבייוו ןוא בייל ןופ רעסיוועג ַא ןוא --- ףיוא-לּפענק ןייא .עילבערה רעכ

 ..! תונמחר ןָא ךיד טציילפרַאפ טייקשיר

 ןטכידעג ַא טימ ןסָאגעגּפָא ןענירב יז טָאה ,סױרָאפ קידנעייגכרוד

 ץנַאג ַא ןעװעג גנוסירגַאב ריא זיא רַאפרעד .םויפרַאּפ-רעבמַא ןופ חיר

 -למרומ ַא ליטש ךעלזייב יז טָאה --- *! טקידלושטנַא; ,עקנירעטיש

 ריא זיא האנש תמחמ יצ ,ןּפַאכרעד טנָאקעג טינ טָאה ןירב ןוא ,ןבעגעג

 .טײקנלַאפעג תמחמ יצ ,קירעזייה ןוא ךַאװש ױזַא ןעוועג לוק

 ,לעטָאפ ןטסטיירב םעד ריא טקורעגוצ ,ןציז ןטעבעג יז טָאה רע

 עקיטכעמ עריא טימ ,סָאד טָאה יז .עילעטַא ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ

 עכעליולב ריא ןגיוצעגפױרַא ךעלעמַאּפ ןוא טליפעגסיוא ךיילג ,ןטפיה

 -עגסיוא לסיב ַא ,עסיורג עריא טנעקרעד ןירב טָאה טציא .עקלַאואוו

 ךָאנ ןענייז ייז .בורק ריא --- ןיקסנָארבַאג לעשימ ייב יװ ,ןגיוא עטרעליוק

 ,טכַאנ רעטכַארברַאפ-טכעלש ַא ךָאנ יװ ,ךעלטיור לסיב ַא ןעוועג טציא

 .ןגיושעג ןוא טקוקעגנָא םיא טָאה יז .ךיז ןענייווסיוא ןַא ךָאנ רעדָא

 : טרָאװ סָאד ןעמונעג רַאפרעד רע טָאה

 .. ווירב םעד ןזָאלעגרעביא ....ןעוועג ָאד ןיוש טנעז ריא ---

 "רַאפ . . . ןטכענ --- ,ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל ןוא יז טכַאמ --- ,ָאי --

 | ...טכַאנ

 .ןעמערב יד ןגױצעגפױֹרַא טרעדנואוורַאפ ןירב טָאה --- ? ןײלַא ---

 םַאדַאמ טָאה --- ...ךיא זַא ...םעד ןופ טינ טסייװ ןַאמ ןיימ ---

 . . . ןסיוו לָאז רע טינ ךיוא לַױוװ ךיא --- ,רעטרעוו ןכוז ןעמונעג קעטָאלמ

 טימ ןבעגעג-ביוה ַא ליק ןירב טָאה --- ....ךַאז רעייא זיא סָאד ---

 רעד ןיא .טייקיטליגכיילג עטכַאמעג ַא ןעוועג רעבָא זיא'ס .סעציילּפ יד

 יז זיא טכַאנרַאפ ןטכענ דלַאביװ .ןסקַאװעג טייקירעגיינ ןייז זיא ןתמא
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 .טינ טיזיוו רעכעלרעפעג םוש ןייק סָאד זיא ,ןיילַא ענייא ןעוועג ךיוא ָאד

 ןייק ,ןייג ...טנכערעג שרעדנַא רע טָאה ווירב םעד ןענעפעפיוא תעשב

 רעטניה טינ ךיוא ָאד טקעטש עקוװַאקרַאה ןוא ! ָאטינ ָאד זיא רַאפעג םוש

 ...םעד
 ? ןעניד ךייא ךיא ןָאק ,םַאדַאמ ,סָאװ טימ זיא ---

 ןייז ןגעקַא דָארג ןוא טצעזעגוצ ךעלעמַאּפ ייברעד ךיז טָאה רע

 -עגסיוא יד ןיא טקוקעגניירַא קידנעלכיימש-ךעלפעה ןוא .,ןירעכוזַאב
 ,ןגיוא עסואימ-טינ ,עטגערּפ

 טכנייל ,ּפָאק םעד ןזָאלעגּפָארַא ,ןטלַאהעגסיױוא טינ קוק ןייז טָאה יז

 ,ּפיל ַא ןסיברַאפ

 ,ןבעגעג-למרומ ַא טציירעצ יז טָאה --- ! טינ סייוו ךיא ---
 טָאה ,טכיוועגכיילג ןטולָאסבַא ןייז ןעמוקַאב ןיוש טָאה ןירב רעבָא

 ןעמונעצ קידװעליּפש לסיב ַא ןוא ענימ עקיטיידייוצ ַא טכַאמעג רע
 : טנעה יד

 ... אי סייוו ךיא זַא ,טכאד ריִמ ןוא ? טינ טסייוו ריא ---

 םענעטלַאהַאב ַא טימ ףיײטש טקוקעגנָא םיא יז טָאה רעטציא
 : ףרואוורָאפ

 . ..! ָאי טסיײװ ריא סָאװ טוג רעייז זיא סָאד ---

 ןירב ךיז טָאה עמַאד רעקיביײל-רעװש רעד טָא ןופ ןָאט ַאזַא ףיוא
 ענעגייא ענייז ןטכַארטַאב ןעמונעג ,טשימעצ עלעסיב ַא ,ןוא ,טכירעג טינ

 : רעגניפ

 לָאמ טרעדנוה ...ךייא טעב ךיא .ןָא רָאנ ךימ סיוטש ךיא ---
 ,בוטש ןיא ךייא ייב טירטפיוא ןיימ רימ ןקידלשטנַא וצ ךיא טעב

 -עגכױוד םיא יז טָאה ,ןירב עיסָאמ ,גנוקידלושטנַא רעייא ---
 -עג טציא ןבָאה ןגיוא עריא ןוא קוק ןטרעליוקעגסיוא ריא טימ ןעמונ

 גנוקידלושטנַא רעייא --- ,ליח:תשא ןַא ןופ טײקנסָאלשטנַא טימ טצנַאלג

 ...ןפלעה טינ רָאג רימ ןָאק

 םיא ןבָאה ,ןָאט רעטסיירד ריא יוװ ױזַא ,רעריא קוק רעדָארג רעד
 טָאה רע יוװ ,בלַאק ַאזַא טינ רָאג ךָאד זיא יז !ןעה ,ןעה , :טשַאררעביא
 "...ןײרַא זיא יז ןעוו ,ָאד ייס ןוא בוטש ןיא ריא ייב ייס :טניײמעג
 עכלעוו ,היחירוא ןַא ןופ טייקזייב יד טליפרעד גנולצולּפ ריא ןיא טָאה רע
 זיא ענייא ַאזַא .רכז םענעפלָאהַאבמוא ריא רעדָא רעדניק עריא טצישַאב
 :טכַאמעג ,קידנליו-טינ ,רע טָאה ..!ץלַא ףיוא לבַאּפַאק לָאמטּפָא

 זיא ןײלַא סָאד .קירוצ ףיוא לוטש ןייז ןבעגעג-קור ַא ןוא *..! מה;
 .ץרא:ךרד ןקידנגייטש ןופ טסעשז רעטנכערעגסיוא:טינ ַא ןעוועג ןיוש
 ַא רַאפ סָאװ ,דיילק ןצרוק ריא רעטנוא ,טקרעמַאב טציא רע טָאה ,בנַא
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 . עניורב-לעה ,עניד יד ןיא ריא ייב ךיז ןרעיילש סע סיפ עסייוו עקיטפערק

 ןטפיה עריא ןופ עיניל רענעגיױבעג רעד טימ ןעמַאזוצ .ןקָאז ענעדייז

 טלָאװ סנעבור ,ָאי ךַא .גנואווש ןשירעלָאמ ןייא ןיא ןעמַאזוצ ךיז יז ןסיג

 טלָאװ ןַאיציט .גיובסיוא ןטעקַאנ ַאזַא ןּפַאכוצסױא טמעשעג טינ ךיוא ךיז

 עיניל יד ןכַאמ וצ ידכ ,דמעה ַא ןופ ןדלַאפ עכייוו טימ טרעיילשרַאפ סָאד

 ...רעשיטנַאמָאר ,רעקידנעיצנָא ךָאנ

 ףןגָאז וצ טָאה ריא סָאװ טגָאז !קעטָאלמ םַאדַאמ עביל ,טגָאז ---

 ! ךייא רעה ךיא

 יװ ,טייקכעלרעייפ רעטכַאמעג ַא טימ טדערעגסױרַא סָאד טָאה רע

 רעבָא .קילב ןקירעגיינױצ ןייז טימרעד ןקעדרַאפ וצ ידכ ,ןַאמָאר ַא ןיא

 : ןגָאלשעגקירוצ טוג רעייז ןָאט ןשלַאפ ןייז טָאה עמַאד עטרעוו-סנעבור יד

 ..!טרעה ריא יװ רעמ ךימ טעז ריא .טינ ךימ טרעה ריא ---

 םַאדַאמ ר ָאנ ןיב ךיא .טינ ךיוא ךיא ןיב םַאדַאמ עביל ןייק ןוא

 .קעטָאלמ

 ןָא טינ ןוא טכַארטעג ןירב ךיז טָאה --- *! זדנַאג ןייק טינ רָאג,

 *. ..ךיז טעּפַארד יז .ץַאק ַא רָאג זיא זדנַאג יד, --- .האנה רעסיוועג ַא

 קידנבעגפיוא-טינ ,ױזַא טגָאזעג ריא וצ רע טָאה רעבָא לוק ןפיוא

 : טיײקידװעליּפש עטכייל ןייז

 .ןגיוא יד ךיא ךַאמרַאפ ? ליפוצ עז ךיא ,םַאדַאמ ,ריא טגָאז ױזַא ---

 ,טשינרָאג רעמ עז ךיא ! טדער

 ױזַא םיא ףיוא יז טָאה --- !ןירב עיסָאמ ,שירַאנ טינ ךיז טכַאמ ---

 ףיוא בָאה ךיא .טניימ ריא יו רעטסנרע זיא'ס --- .ןעירשעגנָא יוװ טוג

 -עילַאק ןוא ןעמוקעג ריא טנעז .טיובעג בוטש ןיא רימ ייב טנוװָא םעד

 ,טשטַאּפעג ןטירד ַא ,טלדיזעגסיוא טײל-עסערּפ יד ןופ ייווצ :טכַאמעג

 ןעמ זיא ירפ ץנַאג ...ירפ ןטכענ ןוא .ןפָאלעצ ךיז ןענייז טסעג יד

 .טעמתחרַאפ ןוא לבעמ סָאד ןבירשעגּפָא ,טכירעג ןופ ןעמוקעג

 -ירק-טסנוק רעד עקוװַאקרַאה ןעוו זַא ,םַאדַאמ ,עקַאט ריא טניימ ---

 לבעמ רעיא ןעמ טלָאװ ,טשטַאּפעגסױא ןרָאװעג טינ טלָאװ רעקיט

 ..? טעװענַאשעג

 .ןיוש .טידערק ןעמוקַאב טכייל ןעמ טלָאװ לַאדנַאקס םעד ןָא ---

 ...לָאמ ןטשרע םוצ טינ

 "רעד רימ טָאה יקסנָארבַאג ןיזוק רעייא קילדעו ...מה --

 -- טלייצ

 ם עד ףיוא ָאי ,ָאי ...ןרעטלע עכייר ....םיריבג רימ ןענייז ---

 ...טציא רעבָא .ןפלָאהעגסױרַא לָאמניײא טינ זדנוא ןיוש רע טָאה ןובשח

 ? תמא םעד טינ רע טסייוו ---
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 .ןקיש טינ רימ ןליוו עניימ ןרעטלע יד זַא ,טינ טסייוו רע ,ןיינ --
 ןייז ייב ןביילב לָאז רע טינ ןליוו יז .ןַאמ ןיימ טינ רעמ ןביולג ייז
 ,עדייב רימ זַא ןליוו ייז .טלָאװעג טינ לָאמנייק סָאד ןבָאה יז .יירעלָאמ
 ,עניַארקוא רעד ןיא ,םייהַא קירוצ ןרעקמוא ךיז רימ ןלָאז ,ןַאמ ןיימ ןוא ךיא
 ,,.ייז יװ ױוַא ,רעמערק-טינש ןרעוו

 ? ךַאז עכיילג ןייק טינ זיא'ס זַא ריא טניימ ---
 ןָאטעג-בױה ַא עכיקעטָאלמ יד טָאה גנוקרעמַאב עטקערָאק-טינ יד

 רעסיורג ַא יו ןעגנורּפשעגפיוא יז זיא ,סיוא טעז יז יװ רעווש .טרָא ןופ
 | ;לָאב רענעמוג

 ןַאמ ןיימ ןוא ךיא זַא רָאי סקעז ..?סָאד ריא טניימ יװ ןוא ---
 יד ןעקנירטַאב ,טסעג רעקילדנעצ ןענעמרָאק ,ןפָאה ,ןעמַאזוצ ןטעברַא
 ,..לָאמַאטימ ןוא .רעינַאּפמַאש טימ טייל-עסערּפ

 עטַאלג עטסַאלברַאפ יד ןיא ןבעגעג-סָאש ַא ריא ןבָאה ןקעלפ עטיור |
 ןייא ךָאנ .רעטיצ םענבירד ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז זיא ןיק ריא ,ןקַאב
 -יײּפ יו טקרעמַאב ןירב טָאה רעטציא טשרע .ךיז טנייוועצ יז ןוא עלעגר
 לַאטסעדעיּפ-רעלטסניק ןופ ןרעדינוצּפָארַא .גנושיוטנַא ַאזַא זיא ריא ךעל
 ,סיוא טוייוו ,זיא ,ןרעטלע עריא יו ױזַא ,עקרעמערק-טינש ַא ןרעוו ןוא
 ,ַאינָאס ןייז .,בייו ענעזעוועג ןייז ןוא .ןטפערק עריא רַאפ רעכעה
 . .? רעסעב ןעוועג ןעד זיא

 רעקיסַאּפ-טינ ןייז ףיוא ןגָארקעג-הטרח קרַאטש רַאפרעד רע טָאה
 :ןירעכוזַאב עטגערעגפיוא ןייז ןקיאורַאב וצ טלײאַאב ךיז ןוא גנוקרעמַאב

 סָאד בָאה ךיא ךיוא ! םַאדַאמ ,עידעגַארט ןייק טינ ןופרעד טכַאמ ---
 . ..רימ ייב ןעוו ,טבעלעגרעביא

 :ןעמערב יד טערומכעגנָא ןוא טּפַאכרַאפ ךיז טָאה רע
 !ךיז טצעז 1 סָאד ךיז טלדנַאה סָאװ ןגעוו : טרָאװ ןייא טימ --

 | ּ! טציז
 טימ טרעװנַאק םעד ןגױצעגסױרַא ענעשעק-םעזוב ןופ טָאה רע

 ,טרירעג קינײװ ךָאנ טָאה רע ןכלעוו ,רַארָאנָאה םענעמוקַאב ןטכענ סנעּפול
 : סעיצַאנגיסַא ןעיצ ןעמונעג קיזָאלכָאנ ןוא

 ...ויא ,קנַארּפ טנזױט רָאּפ ַא ןגעו ךיז טלדנַאה סע בוא ---
 ,טינ ךיז טמעש

 טינ ,קיטנָאק ,ךיז טָאה יז .ןסירעגפיוא ךיז ןבָאה ןגיוא עריא
 .רעטנזיוט ןופ ןביוהנָא ןײרַא-טנרָאפ ןופ טעװ ןעמ זַא ,טכירעג

 -ןגױא עריא ןוא ןעלמַאטש ןעמונעג יז טָאה -- ...ָאי ,ָאי --
 ,ןרָאװעג טיור ךיילג ןענייז ךעלּפעל

 -עגוצ ןוא קַאז-טנַאה ןופ לכיטנשַאט ריא טּפַאכעגסױרַא טָאה יז
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 ןקיריג ריא לָאז ןירב ידכ רָאנ -- סיוא טזייוו סע יו םינּפ םוצ טקירד

 | .ןעז טינ קורדסיוא

 ןלעװו רימ --- ,םיטש רענעלַאפעג ַא טימ יז טכַאמ -- ,ביוא ---
 -- טעװ ,לסקעוו םעד ןלָאצַאב טינ ןגרָאמ-טנייה

 :ןגָאלשעגרעביא קידלודעגמוא יז טָאה ןירב רעבָא

 ? גונעג ןייז טנזיוט יירד טעוו ---

 ,לכיטנשַאט ריא ןזָאלעגּפָארַא רָאנ ,ןעמונעגוצ טינ ךיילג טָאה יז

 --- םינּפַא .סַאה םענעפָא טימ טקוקעגנָא רעבעג ןקיצרַאהטיירב ריא ןוא

 -קירוצ ךיז יז טָאה דלַאב רעבָא .גנורעדינרעד ַאזַא ןיא יז טעז רע לייוו
 ןוא ןעמונעגוצ ,הבוט ַא ןָאטעג טלָאװ יז יוװ ,קיזָאלכָאנ ;ןענופעג

 | | :סעיצַאנגיסַא עכעלטע יד ןבעגעג-רעטעלג ַא
 ןיא ךיא ןָאק ןבעגּפָא ךייא לעװ ךיא ןעוו יונעג ,ןירב עיסָאמ ---

 | .ןגָאז טינ טנעמָאמ םעד

  טצעזעגוצ רעטנענ ךיז רע טָאה -- ...סיוא טינ טכַאמ סע --

 ינק ריא ףיוא עינָאלד ןייא ןזָאלעגּפָארַא ױזַא ןרעגמוא סעּפע ןוא ריא וצ

 ,ןיינ .ערעדנוזַאב ַא רָאג ךעלקריוו זיא טייקדנור יד זַא ,טליפרעד ןוא

 עטוג ידלַא וצ .ןעמעש טפרַאדעג טינ לעדָאמ ַאזַא טימ ךיז טלָאװ סנעבור

 ..!רעדמעה עטעװעדלַאפעגנָא סנַאיציט רָאי

 .ןבעגעג-למרומ ַא ץרוק קעטָאלמ םַאדַאמ טָאה -- !קנַאד ַא -- |

 ןײלַא םינּפַא סָאד טָאה יז .ןעוועג סָאד זיא קנַאד רעטקיטעּפשרַאפ ַא

 עקיטכעמ ריא .סקואו רעצנַאג ריא טימ ןענַאטשעגפיוא ןוא טליפרעד

 | ,ןביוהעג קיאורמוא ךיז טָאה טסורב

 -עצ ירפרעדניא ןטכענ ךיז טָאה סָאװ ,תורקפה ןופ דש רעד רעבָא

 טָאה ,דימ קידהשקשינ ןעוועג טנייה ןיוש זיא ןוא ןענירב ןיא טצנַאט

 :ןעשטּפעש ןעמונעג ,ןסַאמירג ײלרעלַא קידנכַאמ ,ןוא טבעלעגפיוא רעדיוו

 .ןרָאי ענייד ןיא טביולרעד זיא ץלַא ,רַאנ א ןעוועג וטסיכ ,ןירב ,גנַאל וצ,

 עילעטַא ןיא ליבצנַאמ ןדמערפ ַא וצ ןײלַא ענייא ןעמוקעג זיא יז דלַאביװ

 *..!טינ טרַאװ ...סעיזנעטערּפ עכלעזַא טימ ןוא
 ? ייט עסַאט ...ַא ןעקנירט ריא טעוװ רשפא ---

 רעטרעװ ערעדנַא ןייק לייוו .ױזַא טָאלג ןטָאבעגנָא סָאד טָאה רע

 ןייז טרעלקרעד ןײלַא דלַאב ןוא .טַאהעג טינ טנעמָאמ םעד ןיא רע טָאה

 | : טָאבנָא ןכעלצולּפ

 ! סיוא ךיז טור ...ָאד ןיוש טנעז ריא דלַאביװ ---

 קידוועקערש ןוא ןרָאװעג רעקיאורמוא ךָאנ יז זיא ,..ןיינ ---
 ןפיוא ,עּפַאנַאק רעד רעביא עקעד רערױימשַאק רעד ףיוא טקוקעגמוא ךיז

 זיא אפוג *ןיינ; ריא .עקטסַאּפ ַא ףיוא יוװ ,דעלּפ ןקילָאװ ןטקעדעגפיוא
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 טייקשימָאק יד .רערעכיז-טינ ַא ,רעקידרעטיש ַא ןעװעג ךױא סעּפע
 ,ךיג םיא טָאה יז םערָאװ ,טליפרעד ןילַא יאדװַא יז טָאה ?ךייב, ריא ןופ
 :ןשטיײטרַאפ ןעמונעג ,ךיגיוצ עלעסיב ַא

 ...ןרינָאפעלעט ךיא זומ ןַאמ ןיימ ,ָאי ...דלַאב זומ ךיא --
 ...קיאור ןייז לָאז רע .ןגָארקעג בָאה ךיא זַא ...ןטנוא ,ָאד

 םערָא ןייא טימ ןירב טָאה -- ? ןרינָאפעלעט סָאװ בילוצ ---
 רעסעב םיא טעװ ריא --- ,עילַאט עטסעפ ,עכעלטיירב ריא ןעמונעגמורַא
 , . .זירּפרויס ַא ןייז סָאד טעװ ,ןגָאז ןיילַא

 -נופ ןוא ןגיילרעביא ןעמונעג ךיז יז טָאה . . זירּפרויס ַא ---
 | ,טייז ַא ןָא ןטָארטעגּפָא ןגעווטסעד

 ףרַאד סע --- .ןזָאלעגּפָא טינ ןירב יז טָאה --- ! זירּפרויס ַא ,ָאי --
 ! ןטרַאװ רע לָאז ,טייהרעטכירעגמוא ןעמוק

 ,טרזחעגרעביא ענדָאמ סעּפע יז טָאה -- ...ןטרַאװ רע לָאז ---
 -סיוא ןקידנעמיווש ַא ןגָארקעג ןבָאה ןגיוא עריא ןוא ,ןבעגעג עקיכיכ ַא
 ,ןרָאװעג ייז ןענייז קידלמיוב ןוא לָאמש .קורד

 יירעלקנעוק רעשירעכַאלּפָא וצ טפַאשיירט ןופ גנַאגרעביא ַאזַא
 רעטסיירד ךָאנ זיא רע ,למוט ןכעליירפ ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןענירב טָאה
 : ןרָאװעג

 ןפיוא ןבעגעג קנואוו ַא ריא רע טָאה --- ,ןציהרעד ךיז טעוו ריא ---
 ,עלעווייא ןקידנעילג

 ןקַאב עריא .טקוקעגמוא ךיז יז טָאה --- ....סייה עקַאט זיא ָאד ---
 .עלעווייא ענרעזייא סָאד יװ רעקיניײװ טינ טילגעג טציא ןבָאה

 ןייא ןעמונעגנָא ןירב טָאה ,ןביולרעד טעוװ יז זיב קידנטרַאװ טינ
 .ןעיצ ןעמונעג טנַאלַאג ןוא טעקַאשז םענעלוקַארַאק ריא ןופ לברַא

 -יטַאס רעצרַאװש ריא ןופ טײקטַאלג עמערַאװ יד ןרירַאב סָאד
 טייקנגיוצעגנָא יד ,טעקַאשז ןרעווש םעד ןָאטסיוא ןפלעה םייב ,עזולב
 ןגעק ,םיא ןבָאה ,עציײלּפ רעקידכעלייק 'ריא ףיוא ןיטַאס ןבלעז םענופ
 ,רעטיצ ןקידלודעגמוא ,ןקיסייב ַא טימ ןעמונעגכרוד ןליוו םענעגייא ןייז

 זיא, --- ,ןרסומ ןעמונעג ןײלַא ךיז רע טָאה --- *1 סָאד זיא סָאװ;
 ,עקידנקעמש ַאזַא ,ערַאברעדנואוו ַאזַא ,עסיז ַאזַא 1 שנַאלָאס קיניײװ ריד
 רעצנַאג ַא ךָאנ !שזנַארָא רעטקעדַאב ױטןגרָאמ טימ ,רעקיטייצ ַא יו
 "ל ןייב ? טַאז טינ ץלַא ךָאנ וטסיב ןעמַאזוצ ריא טימ טכַאנ

 ַא ןופ טייקנזָאלעצ יד ,ןצרַאה ןיא לדש רעטעילוהעצ רעד רעבָא
 ,רעקרַאטש ןעוועג ,קעװַא טייוו ןיוש ןענייז סנגינעגרַאפ תעל-תעמ ןצנַאג
 סָאד יװ ױזַא ;רסומ ןקנימערַא ןרַאפ ,טייקטמיוצעגמוא רעייז סימ
 ,ףוג ןקרַאטש ןוא ןטמערַאװעצ סקעטָאלמ םַאדַאמ ןופ ,םויפרַאּפ-רעבמַא
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 ןכיילגרַאפ ןכעלטסניק ןרַאפ רעקרַאטש ןעוועג טנעמָאמ םעד ןיא זיא

 -ענירעד זיולב ךָאד זיא ענעי .שזנַאוָא ןקיטייצ ַא טימ עביל סשנַאלָאס
 ָאד-יד רעבָא .לַאטרַאװק רעדנַא ןַא ןיא ,טנעוו רעטניה ואוויץעגרע ,גנור
 ףרַאד ןעמ .ןעמענוצנָא טנַאה רעד טימ .יורפ עקידנעילב ַא ,טערקנָאק זיא
 ךיז טָאה סע ..!ןעװעג זיא ןטכענ סָאװ עלַאמ .רעטסיירד ןייז רָאנ
 -סיוא ןַא זַא ,לטרעוו ןטנַאקַאב ןופ טייקיטכיר יד ןזיװעגסױרַא טלוב ױזַא

  ,קירעגנוה זיא עטקיטעזעג יד ןוא טַאז זיא טפַאשנדײל עטרעגנוהעג
 סָאװ ןוא רעוו ,יורפ ַא ןופ טײקטעקַאנ רעד טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ץלַא

 -עג ןטרענייפעגסיוא םעד ןופ טייוו זיא יז ןעוו וליפַא ,ןייז טינ לָאז יז

 םַאדַאמ עטרעּפמולעגמוא לסיב ַא ,עגנוי ,עסיורג יד טָא יװ ,קַאמש
 טנַאּפשעג ןוא ןסיװעג סנירב טקירדעגרעטנוא טציא טָאה ,קעטָאלמ
 ןופ ןזָאלצסױרַא ןעוועג טינ חוכב רעמ זיא רע זַא ,ױזַא ןליוו ןזייב ןייז

 הזה-םלוע ןופ לקניוו רעלופסינמייהעג רעיינ ַא .טייהנגעלעג ַאזַא טנעה יד

 רעיינ ַא ןיא --- קילג עקידנעייגייברַאפ סָאד .טקעלּפטנַא םיא ךיז טָאה

 ,טפַאשנדײל ,עביל !ליװ סע יװ ןסייה סע לָאז ,ךַא ...גנוטכױלַאב
 ...רקיע רעד זיא ןעמָאנ רעד טינ .דניז

 רע ןעוו ,טמעטָאעגּפָא רעטכייל קעטָאלמ םַאדַאמ טָאה -- ,ָא -

 קרַאטשיױצ זיא ָאד -- ,טעקַאשז םענרעטופ ריא ןופ טײרפַאב יז טָאה

 / ...טציײהעגנָא
 רעזייב ַא טימ ,ןירב טָאה *..! טצייהעגנָא ױזַא וטסיב סָאד ,, --

 ,טסורב עקידמעטָא ךיוה ריא טכַארטַאב ,טייקירעגיינ

 ַא טימ טלכײמשעג רָאנ טָאה רע .טינרָאג רֶע טָאה טגָאזעג רָאנ

 ןוא טעקַאשז ריא טימ ןענַאטשעג ,ןּפיל ענעגיוצעצ-שירַאנ עלעּפַאק

 -נכַאל-עגדָאמ ענייז טָאה יז .טקוקעגנָא יז ןוא טנעה עדייב ןיא עלעטיה

 ,לעטָאפ ןיא ןזָאלעגּפָארַא רעדיוו ךיז ןוא ןטלַאהעגסױא טינ ןגיוא עקיד
 גנַאגרעביא םוש ַא ןָא ןוא ןזָאלעגּפָארַא ךיוא סעיוו ענעגיובעגסיוא יד

 רַאפ טינ ,ןענירב רַאפ טינ ,לזמ ריא ףיוא ךיז"גָאלק וצ ןביוהעגנָא
 | :ןײלַא ךיז

 טינ םיא ייב טמוק ךַאז ןייק זַא ? רעמ ןָאט ךיא ןָאק סָאװ ---

 לָאמַארעדיװ ןוא ! טָא-טָא ...ןייא טינ םיא .ךיז טיג ךַאז ןייק ,סױרַא

 .ױזַא רָאי סקעז ןיוש .סױרַא טינ טמוק סע ןוא !טָאיטָא

 טשרעקָא טָאה יז סָאװ ,הּפרח יד טלמרומעגסורַא ריא ןופ סָאד טָאה

 "רַאפ רעד יצ ?ןדמערפ ַא ייב טלעג ןעײלטנַא תעשב ,טבעלעגרעביא
 -מוא ןזָאלטנַאלַאט ריא ןשיווצ ,טכַאמעג ןצרַאה ןיא טָאה יז סָאװ ,ךיילג
 -טסבלעז םענייש םעד טָא ןוא ליפָארּפ םענעסּפעש ןטימ לדנַאמ ןקיאעפ

 ,ליבצנַאמ ןקיבעגיירפ ןוא ןטנַאקַאב טלעװ-רעלָאמ רעד ןיא ,ןטסואווַאב
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 יבַא ? הנימ-אקפנ יד זיא סָאװ ? ןעזעגסיוא רעטציא ריא טָאה ןירב יװ }
 ,לָאב רענעמוג ַא יוװ ,ייס-יוו-ייס ךיז טלקייק ץלָאטש רענעזָאלבעגנָא ריא |

 . . .פָארַא-גרַאב
 -רַאפ ןירב טָאה ,גלָאפרעד ןטשרע םענופ ,ךיז ייב ןרָאװעג רערעכיז

 רעייז טשרמולכמ ,ךיז זיא רע .ףירגנָא ןייז ןופ ּפמעט םעד טמַאזגנַאל
 ןעגנַאהעגפױא קיטכיורָאפ ןוא ריט ןבעל רעגנעה םוצ קעװַא ,קיאור
 רעד ןיא רעבָא  עלעטיה ריא ,טעקַאשז םענעלוקַארַאק סקעטָאלמ םַאדַאמ
 טציא טָאה יז .לקניויגױא ןופ יז ץזָאלעגסױרַא טינ טייצ רעבלעז
 רעדָא ענטסימוא ,ןוא .ּפָאק ןפיוא רָאה עכייר עריא טכַאמעג"טכערוצ
 אמתסמ .טרעבױשעצ רָאג ײז יז טָאה ,ייז ןסערּפנייא טָאטשנָא ,טינ
 עקיצנַאלג ,עכייוו ַא .. . ךיז ןשטילגסױרַא ןזָאלעג סעקליּפש-רָאה עכעלטע
 ריא םיא ןופ טלעטשרַאפ ןוא ןסירעגסױרַא ךיז םָאה עלדוקדןענַאטשַאק
 ,קַאב רעסייוו רעד ףיוא ןקעלפ-ערה-רצי עטיור יד טימ ליפָארּפ

 ענייז טמַאזגנַאלרַאפ רעמכָאנ רע טָאה -- ךעלגעמ סָאד זיא;
 -עגנייא ױזַא ךיז יז טָאה טכַאניײב ןטכענרעייא טשרע; --- ,ןעגנוגעווַאב
 -עג ,סנגיל טגָאזעג ,ןצכעלעמעג ענייז טצישַאב ,ןַאמ ריא רַאפ טלעטש
 טימ הנבל יד יו ,לכיימש סנַאמ ןטימ ןטכיולעג ,טיילסגנוטייצ יד טעפנח
 ,סנקירעביא ..! ןָא רָאנ יז קוק ...רעטציא ןוא .ןוז רעד ןופ ןייש םעד
 עג רעטציּפשעגרעביא-טינ רעד טָא ייב ןרעלעפ ךיא ךוז סָאװ בילוצ
 ןיב ןילַא ךיא ?רעסעב ןעװעג ןעד זיא ַאינָאס ? ױרפ רעטנוז
 וי ..."? רעסעב

 ןטימ ַא ןופ ןביוהעגנָא סעּפע רע טָאה --- ...ךיא ףָאה זיא --
 ןייז וצ ךיז ןרעטנענרעד ןעמונעג ךעלעטירט עליטש רעייז טימ ןוא
 -ןייא טָאה ריא זַא ,סָאד טסייה ,ףָאה ךיא --- .טייז רעד ןופ ןירעכוזַאב
 ,בוטש ןיא ךייא ייב טירטסױרַא ןיימ ןייז לחומ רימ טעװ ריא ןוא ,ןעזעג
 ,..טסַאג ַא ןרעייא ןגעק

 ןעוװעג ןױש זיא ,"טפָאהעג; ָאד טָאה רע סָאװ ,גנונעפָאה יד
 ,גנונַאּפש ענדָאמ יד ןסירעגרעביא רעבָא טָאה סע .קירעביא עלעסיב ַא
 רע זיא ,ױזַא קידנדייר .. .ריא ןוא םיא ןשיווצ ןפַאשעג ךיז טָאה סָאװ
 .שגנָא טײקטכַארטרַאפ רעטכַאמעג ַא טימ ןוא ,לעטָאפ םוצ ןטָארטעגוצ
 ךעלטיור ןעוועג ןענייז רעגניפ ענייש ןוא עטַאלג יד .טנַאה סַארַאלק ןעמונ
 יד וצ ןגָארטעגוצ םַאזגנַאל יז טָאה רע .,םינּפַא גנוגערפיוא ןופ ,ליק ןוא
 ,ןּפיל

 רעטיצ ןטכײל ַא טימ רָאנ .ןעמונעגקעװַא טינ טנַאה ריא טָאה יז
 -רַאפ-בלַאה טימ ,ןּפיל ענייז ןופ טיײקמערַאװ יד ךיז ןיא ןעמונעגנײרַא
 שוק רעד םערָאװ .ןָאט ןקידנגױז םוצ ךיז טרעהעגוצ ןגיוא עטכַאמ
 ... .ןגיוצרַאפ ךיז טָאה ךעלכענק-רעגניפ עריא

, 399 



 רעבָא ,טַאהעג טינ גנורעטסײגַאב עקירעביא ןייק ןופרעד טָאה ןירב

 עקידנשירפרעד ענעי טַאהעג ךיז ןיא טָאה סע .ןעוועג טרָאפ סָאד זיא יינ

 טבילרַאפ יוװ ,ּפָאק םעד לָאמטּפָא ןרילרַאפ רענעמ רעכלעוו בילוצ ,טייקיינ

 יד ...עטבילעג ,תולכ ,ןעיורפ ערעייז ןייז טינ ןלָאז ייז ןבעגעגרעביא ןוא
 טָאה רע רעגנעל סָאװ ;ןסקַאװעג זיא ןענירב ןיא טייקירעגיינ ענדעשז

 ךיז ןיא טָאה רע רעמ סָאװ ,ןּפיל ענייז וצ רעגניפ עגנַאל יד טקירדעג

 ,טעּפע ןוא .םויפרַאּפ ריא ןופ חיר םענעגיולפרַאפ םעד ןגױצעגנײרַא

 ,הזה-םלוע ןופ רעכעב רעד זַא ,ןזעוו ןצנַאג ןייז טימ טליפרעד טלָאװ רע יו

 טימ ןיוש טקעמש ,סיוא-טניר ,ןסָאגעגנָא לופ םיא טָאה שנַאלָאט סָאװ
 -עגנָא ןעװעג הליחתכל ואווץעגרע סע ןיא רשפא .קעד ןפיוא ןווייה
 ,ןלױאַאב ךיז ףרַאד ןעמ ?ןטכַארט וצ טייצ סָאד טָאה רעו ? ןטלָאּפש

 ...ןעמ ףרַאד ךיז ןליײאַאב

 טנַאה סַארַאלק רע טָאה ,שוק ןטנַאלַאג-טשרמולכ ןייז טקידנעעג

 טקוקעגנײרַא קידנעגנירדכרוד רָאנ ,ןזָאלעגסױרַא טינ ץלַא ךָאנ רענייז ןופ

 . יװ סעּפע .טקוקעגנײרַא האנש רענעטלַאהַאב ַא טימ .,טכיזעג ריא ןיא
 ןכלעוו ,בייל ןטַאלג ןטעשַאּפעגסױא ריא טימ ,יורפ עגנוי עסיורג יד טָא

 תעשב ,עזולב-ןיטַאס ריא רעטנוא טליפרעד קירוצ טונימ ַא טימ טָאה רע

 געוו ןיא ןענַאטשעג טציא םיא טלָאװ ,טעקַאשז םעד ןָאטסױא ריא ןפלעה

 םעד ןעקנירטוצסיוא טרעטשעג ךוזַאב ןכעלצולּפ ריא טימ םיא טלָאװ ןוא
 | ,קעד לקזיב רעכעב םענעטלָאּפשעגנָא

:3 

 ןביוהעגנָא רעדיוו ןירב טָאה -- ? ןעקנירט ריא טעוו ייט זיא ---

 ךיז ןגיובעגנייא תומדקה ערעטייוו םוש ןָא לָאמַאטימ ןוא ,ןטימ ַא ןופ

 רעד רעטנוא ןקַאנ-ןוא-זדלַאה סַארַאלק ןעמונעגמורַא ןוא לעטָאפ ןרעביא

 .רָאהענַאטשַאק עריא ןופ עילַאװכ רעקיכוּפ

 ,ענימ עטרעדנואוורַאפ ַא טכַאמעג יז טָאה -- ? סָאד זיא סָאװ ---

 ,טינ יז טָאה ךיז ןופ םיא ןסױטשעגּפָא רעבָא

 -רַאפ .טשרמולב קעװַא-טקוק ןוא רע טכַאמ --- ,טינרָאג זיא'ס ---

 ,ץלַא זיא סָאד ,רָאנ רימ טלעפעג ריא --- ,טמעש

 -למרומ ַא קידרעפעלש רָאנ ,טריטסעטָארּפ טינ רעדיו טָאה יז

 :ןיײלַא ךיז וצ ןבעגעג

 ...ןייג ןיוש זומ ךיא ,ַאנ ---
 טָאה ןירב ןוא ,ךיז ןביוהוצפיוא גנוגנערטשנָא ןַא טכַאמעג ךָאנרעד

 טייהנגעלעג ַא ןבעגעג םיא טָאה ץזָאּפ-יײטש ריא םערָאװ { ןפלָאהעג ריא

 -וצַאב ןיטַאס ןטַאלג טימ ,ןטיירב םעד ריא ןטעלג ,יז ןעמענוצמורַא
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 ןוא ךיז ןופ טייקמַאזקרעמפיוא ריא ןדנעװאוצּפָא ידכ ןוא .ןקור םענעג
 ןעמונעג לופסינמייהעג ריא וצ רע טָאה ,ריא טימ טוט רע סָאװ םעד ןופ
 : ןעשטּפעש

 גנַאל ןױש זיא רע .טייצ טָאה רע ..!ןטרַאװ גָאמ רע ןוא --
 . ..!ַארַאלק ,ךיא רעבָא ...טייקנייש ןייד ןופ ...ריד ןופ טַאז

 -עג ךַאװש ןצנַאגניא סעּפע יז זיא ?שינעכערּפשּפָא; רעד טָא ןופ
 טייקרעװש ריא טימ ןוא לעטָאפ ןיא ךיז ןזָאלעגּפָארַא קירוצ ,ןרָאװ
 ,ןעגנַאפעג ןטלַאהעג יז ןבָאה סָאװ ,סמערָא ענייז ןופ טייק יד ןסירעצ
 ,ךיז טימ ןסירעגטימ ךיוא ןיײלַא םיא

 ,טייהרענעגיובעגנייא ,ריא רעביא ןייטש ןבילבעג טציא רע זיא
 ריא ןופ סעיניל יד טכוזעג קידרעביפ טנעה עקירעגיינ ענייז טימ ןוא
 טלַאה סָאװ ,טייקכערפ ענעגייא ןייז קידנרעדנואוװַאב ,ףוג םענייש ןסיורג
 ,ןדײשַאב ױזַא ןעוועג קידנעטש ,ךיז טכוד ,זיא רע .ןסקַאװ ןייא ןיא
 .ןעמַאד רַאפ טַאהעג ץרא-ךרד ַאזַא ,ןטלַאהעגקירוצ ױזַא

 קידנכוז ,רעפטנע ןַא ןבעגעג ןײלַא ךיז רע טָאה --- ,?שרעדנַא טיגע
 סָאד ךימ טָאה שנַאלָאס זַא ,שרעדנַא טינק --- ,שזַאטרָאק ריא וצ געוו םעד
 -רעד ,לָאמ ןייא ףיוא ןבעגעג טכיילדוצ ןוא ליפוצ .טעװעלַאבעצ ױזַא
 טינ טרעוװ ןעמ ןוא ןעמ גָאמ ץלַא ,רימ טמוק ץלַא זַא ,ךיא ןכער רַאפ
 ןעז רעסעב רימָאל ? ױזַא רימ סָאד טרַא סָאװ ,סנקירביא ,טפָארטשַאב
 ",,!ןפָארטשַאב ךימ טעװ ָאד יד טָא יװ

 ןירב ןוא ,םיא ןפָארטשַאב ןופ טכַארטעג טינ ןליפַא טָאה ַארַאלק
 ַארַאלק ןעוו ,רענייז קורדנייא רעטשרע רעד זַא ,טגייצרעביא ךיז טָאה
 ,רעקיטכיר ַא ןעװעג זיא ,לעװש ןייז ןטערטעגרעביא טָאה קעטָאלמ
 -על ןטיור ןיא טרַאּפשרַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעילַאװכ עקידעבעל יד
 ןעוװעזָאר ריא ןיא ןוא עזולב ריא ןופ ןיטַאס ןעיולב ןיא ,לטרַאג םענרעד
 ,םיא ףיוא ךיז ןבָאה ,עילבערה רעכיירנברַאפ רעגנע ןַא ןיא יו ,שזַאסרָאק
 טייקכעלבייוו ןופ רעסיוועג ַא יװ ןבעגעג-סיר ַא ,ךוזרַאפ ןטשרע ןטימ
 -ַאב ,טייקסייוו רעטעשַאּפעגסױא רעטַאלג רעד טימ טדנעלברַאפ ןוא
 טינ ןגעוטסעדנופ רע טָאה ּפָאק םעד .םויפרַאּפ"רעבמַא ןטימ טבױט
 ,ןרָאװעג רע זיא רעטינעג ןוא רעשידלעה ץלַא ,רעטייוװ סָאװ .ןריױלרַאפ
 ןגָאלשעג יװ ,ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ ןסעזעג ןעװעג יז זיא טלמוטעצ
 עטלסיירטעגפיוא ריא .,ּפָאק ןקישוּפ ,ןסיורג ןרעביא ץלָאה טייש ַא טימ
 עטיירדעגנָא-קיצנוק עריא ןוא סעקליּפש-רָאה טימ טצירּפשעג טָאה רוזירפ
 ,עדַאקסַאק עכייוו עקידלציק ַא יװ ,רעטציא ןבָאה סעלדוק ענענַאטשַאק
 רעסעב .טסורב ןוא ודלַאה ריא ,טכיזעג ןטמעשַאב ריא טציילפרַאפ
 ,ריא טימ טוט ןעמ סָאװ ןעז טינ טשרעביל יז לָאז !יױזַא
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 טלמרומעג ךַאװש רָאנ יז טָאה --- ...ןַאמ ןיימ ביל בָאה ךיא ---

 -רַאפ ןכעלגנירדוצ ריא ןקערשוצּפָא ידכ לַאפ ןטסעב ןיא ,ןגעוו-אצוי ןופ
 ןוא רעקיליוזײיב רעד זַא ? דישרעטנוא רעד זיא סָאװ רעבָא ,רעריפ
 ןיא טינ ייס-יווייס סָאד טמענ שטנעמ רעכעלטנײרפטסַאג ,רעשידלעה
 | ,טכַא

 טסייה ,זיא יז ,ןבעגעגוצ קירעזייה רָאנ רע טָאה --- ....ָאי ,ָאי --

 ריא רע טָאה ןגעווטסעדנופ ןוא ....ןביל ןעמ ףרַאד ןַאמ ַא .טכערעג סָאד
 לציּפ ַא ןָא ;ןיסעצנירּפ ענעגנַאפעג ַא יו טיײרפַאב טסויב ןטכַאמשרַאפ

 טינ ריש ךָאד טרעוו יז ! ױזַא טכער .שזַאסרָאק ןופ טײרפַאב תונמחר

 ...טקיטשרעד
 ץלַא ךָאנ ןבָאה עריא ןּפיל יד רָאנ ,טמעטָאעגּפָא רעטכייל טָאה יז

 } :רענעמונַאב ַא ייב יװ ,טלמרומעג ןליוו ריא ןָא ,טלמרומעג
 -נַא טימ לָאמניק ..,ביל רעייז םיא בָאה ךיא ...ךיא ---

 | ...ןיינ ...ערעד

 ,טקיטעטשַאב טסנרע רעייז ןירב טָאה --- . . , טינ לָאמנייק ,ןיינ ---

 .ןעוװעג רע זיא טעװַאהרַאפ ױזַא .ןבעגעג טינ לכיימש ןייק וליפַא ןוא
 ָאד רע טעװ ןײלַא זַא ,ןעזעגמורַא ךיז רע טָאה םינּפַא דלַאב רָאנ

 : ךיז ןטעב ןעמונעג ןוא ,ןרעוו קיטרַאפ טינ לָאמנייק
 ןוא ,טפַארק ליפ ױזַא רילרַאפ ךיא !רימ ףלעה ,ערעייט ,עז ---

 ? סָאװ בילוצ ,ךיוא --- ֹוד

 , .? סָאװ בילוצ ---

 ,טגלָאפעג ןוא טעלּפ

 ענייז ןיא סנעבור ןופ קַאמשעג םעניא ,ףוג רענייש רעסיורג ַא

 -נַאג ןייז ןַיא טקעלּפטנַא ןענירב רַאפ ךיז טָאה ,סעיציזָאּפמָאק-ישטידעמ

 רעקירעדינ סעּפע זיא עילעטַא ןופ טיפוס רעד .טכַארּפ רעקיטייצ רעצ
 ןסייוויזָאר ַא טימ רוגיפדךעיורפ רעטנַאזָאּפמיא ַאזַא רעביא ןרָאװעג
 ןקידעבעל ַא ןופ ןטפיה עקיטפערק טימ ןוא לרעּפ ענעטלעז ןופ ץנַאלג-טיוה

 -ָאמכײלג רעשינָאמרַאה ןוא טײקנַאלש סשנַאלָאס ךָאנ ,לעשטנָאיליװ

 ,דייז ןכעלנירג ןופ רעמיש ןטימ טיוה רעלעקנוט סשנַאלָאס ךָאנ ,טייקיס

 רעד ןיא ןוא ,יינ ןצנַאגניא ןעזעגסיוא טלַאטשעג עקיזָאד יד םיא טָאה
 ךָאנ ,רעסַאװ:לַאװק יװ ,רעקידנשירפרעד ןוא רעכַאפנייא טייצ רעבלעז
 גנואווש םעד טרעדנואוװַאב ןוא ןענַאטשעג רע זיא ...ןייוו ןקרַאטש
 ןעוועג סָאד ךיז לָאז רעוו ,ךעלקריוו ןוא .סעיניל עוװיטימירּפ יד ןופ
 ענרעטומלרעּפ יד טימ ןיטַאס ןעיולב-לקנוט ןטסָארּפ ןרעטנוא זַא ,ןטכיר
 עכלעזַא ךיז ןעניפעג דיילק םענעלָאװ ןצרַאװש ןרעטנוא ןוא ּפענק

 . .? רעדנואוו

 "רעהניה ןיא יו טגערפעגרעביא םיא יז טָאה
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 -עג ץלַא ךָאנ יז טָאה --- . ..ביל רעייז .,. .ביל םיא בָאה ךיא ---
 קידנקעדרַאפ ,טײקטזױלבטנַא ריא רַאפ ךיז קידנרעפטנערַאפ ,טלּפַאלּפ
 | .סמערָא עדייב טימ טכיזעג סָאד

 -פיױרַא ,ןעמונעצ ,דנַאטשרעדיװ ןסיורג ַא ןָא ,ייז טָאה ןירב רעבָא
 -גערפ ַא ליטש-טעשטשעיּפעג ןוא סעצײלּפ יד ףיוא ןײלַא-ךיז ייז טגיילעג
 : ןבעגעג

 ,..? טינרָאג ךימ ? ךימ ןוא ---
 טסעפ ןוא טצפיזעגּפָא טרעדנואוורַאפ יז טָאה -- 1 ךיד ? ךיד --

 ,ןקַאנ ןייז ןעמונעגמורַא
 -עגוצ ןוא ןעוועג-הדומ גנולצולּפ ךיז יז טָאה --- ,רעמ ךָאנ . .. ךיד ---

 ...ןוא רעטסיירד ,רעלופטנַאלַאט ,רעגילק טסיב וד --- .ךיז וצ טקירד
 | ,ךיוא רענעש ןוא

 .רעבלעק ריא וצ טליפרעד רעירפ טָאה ,ןירב ,רע סָאװ ,האנש יד
 יװ ,טײקּפמעט ריא וצ ןוא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה םיא יו ,טײקטַאז רענ
 -יױרג ַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא טונימ ןייא ןיא זיא ,ןעזעגסיוא סָאד טָאה םיא
 רעכלעוו ,טנעמַארעּפמעט ריא רַאפ תולעּפתה ַא ןיא ,טפַאשביל רעס
 ,ףוג רעסיורג רעקיטייצ ריא יװ ,ךייר ױזַא ןייז וצ טנייש

 -- ,טכַארטעג ךעלזייב רָאנ רע טָאה --- ,"סקעטָאלמ יד טָא ,ָא;
 ןסייוו ייז ,ןליפָארּפ ענעסּפעש יד טימ ,סקעטָאלמ ץזָאלטנַאלַאט יד טָא;
 סָאד ןפערט ייז .טלעו רעד ףיוא ןבעל וצ יװ ,סנירב יד רַאפ רעסעב
 סױא ןביילק ייז .לכש ןטימ יװ רעמ ,טקניטסניא ןשהמהב רעייז טימ
 רעמ ןפרַאד ןוא טינרָאג ייז ןבָאה רעמ ןוא בייו קיטש עטסעב סָאד
 טפַארק עשידרע ליפיוו ןוא טנוזעג ליפיו קוק ַא רָאנ ביג .טינרָאג
 טיג ריד זיאיס ..!ךךיז ןיא סָאד טָאה "טפלעה עטייווצ; סקעטָאלמ
 -יב ,ךעלעּפוז ,לַאקָאב ןכַאלּפ סשנַאלָאס ןופ רעינַאּפמַאש ןעקנירט
 ..?ןעקנירטסיוא שטנעמ ַא סָאד ןָאק ,ללכב ,ןייוו ליפיוו . . . ךעלעס
 עלופ ַא ,ךלימ עקידהיחמ ,עמערַאװ .ךלימ ...ןופ עפש ַא זיא ָאד יד
 סע ,טקיטצז סע .ןביוא ןופ םיוש ןסייוו-יינש לטיה ַא טימ עקנעיאד
 יװ ןקַאב עדייב טימ קנירט .טנוזעג טכַאמ סע ןוא טשרוד םעד טשעל
 -קַאװרעד ַא יװ קנירט !דלעפ ןופ טשרע רעױּפ רעטעװערָאהעגנָא ןַא
 טרענימעג טינ טעװ עפש רעסייוו רעד ןופ ! טינ ךיז םעש ,לקיב רענעס
 עשַאּפ טכַאנ ןייא .ןכַאמ רעמערָא טינ טימרעד וטסעוו םענייק ןוא ,ןרעוו
 רעדיוו ןלעוו וק רעקיליײה רעד ןופ רעטייא יד ןוא --- דלעפ םענירג ןיא
 "...צרעדנַא רַאפ ןוא ריד רַאפ ,ןרעוװ לופ

 ,טשוקעג רענעדירפוצ ַא יז רע טָאה --- ! ַארַאלק ,ריד קנַאד ַא ---
 טלָאװעג ןוא ,ןבעגעג קיצרַאהטיירב ױזַא םיא טָאה יז סָאװ טעז םעד רַאֿפ
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 עריא טימ ןעמונעגמורַא ,ןזָאלעגּפָא טינ םיא טָאה יז רעבָא .ןייטשפיוא
 .ןזָאלעג טינ ןוא סמערָא עקיטפערק ןוא ערעווש

 ? טסליוו ..טניירפ ןייז --- ,יז טגָאז --- ,רימָאל ---

 רעכיז ץנַאג טינ סעּפע רע טָאה ...ליוװו ךיא ...ךיא --

 : ןענופעג ןוא ץורית זיא טינ ןכלעוו ַא טכוזעג .המכסה ןייז ןבעגעג
 ַא טימ .טנייפ ןצרַאה ןיא ךימ ךָאד טסָאה ,ַארַאלק ,וד רעבָא --

 ...טליפעג סָאד בָאה ךיא .ףימ וצ ןעמוקעג וטסיב האנש

 :ןעוועג הדומ קיצרַאהנפָא ןוא ךיז וצ טקירדעגוצ םיא טָאה יז
 וטסייו רעבָא ..!האנש רערעטיב ַא טימ .האנש טימ .ָאי ---

 טצענערג ,ןייז טינ לָאז סע רעוו ,ןַאמ ַא וצ יורפ ַא ןופ האנש זַא טינ ןעד

 טימ !טּפַאשביל רענעטלַאהַאב טימ ןוא טכוזרעפייא טימ לָאמטפָא ךיז
 ןקידיינש ןייד טימ ,זיוה ןיימ ןיא ךיז ןריפפיוא ןקידהּפצוח ןצנַאג ןייד

 .ןרָאװעג ןלעפעג טרָאפ רימ וטסיב ,טייל-עסערּפ עניילק יד ןכַאלסיוא

 ןפיוא רימ ייב ןעוועג ןענייז סָאװ ןעמַאד עלַא רָאנ ,ןילַא רימ טינ ןוא
 ....ןרָאװעג ןלעפעג ךיוא וטסיב ,ןידניירפ ןיימ ,ןעזָאר ַאטעי ...טנוװָא

 ,ןיוש סייוו ךיא ---
 ןייז ךיז ןופ טרעטייװרעד ַארַאלק טָאה -- ?ןיוש טסייוו וד ---

 טסנעק וד ? וטסייוו ןענַאװ ןופ --- ,טקוקעגנָא םיא ןוא םינּפ ןטעילוטעגוצ

 ! גָאז ,גָאז . ..רעדָא ? יז

 -נָארבַאג ,רעריא ןַאמ רענעזעוועג רעד ? ױזַא ךיז וטסכָאק סָאװ ---

 ךיא בָאה ןטכענ ןוא .טכַאמעג טנַאקַאב זדנוא ךָאד טָאה ,בורק ןייד ,יקס

 רעצעמע ....ריא טימ וליפַא טצנַאטעג ,לַאקָאל-טכַאנ ַא ןיא טנגעגַאב יז
 ...ןסעזעג ןטרָאד ריא טימ זיא ןלירב ןיא רעטַאװעכילּפ ַא ,רעקיד ַא

 ןמלא רעכײר ַא .גייווצלרע פ רעד זיא סָאד ..!ַאיַא --

 ...טעשטרוב .ךָאנ ריא ךָאנ ךיז טּפעלש
 .ןןעשטרוב טװאורּפעג ךיוא רע טָאה רימ ףיוא ---
 .רעניימ ר ָא נ ? טניירפ ןיימ ןרעוו וטסליװ זיא ..! אכ ,ַאכ --

 ...ןַאטעי טימ ןצנַאט טסלָאז וד טינ וליפַא ליוו ךיא

 ...ןַאמ ןייד ביל ץלַא ךָאנ ךָאד טסָאה ..7? טינ וטסליוו ןיוש ---

 טעו סע .סייוו ךיא .,ןיוש עז ךיא ...טלּפַאלּפעג ! סָאװ ,ךַא ---

 לָאמ ייווצ ,ןדנ ןיימ טרטּפעג טָאה רע .,סױרַא טינרָאג םיא ןופ ןיוש
 ןרעטלע עניימ וצ ןרָאפ ןזומ ןיוש טעוװ רע .טינרָאג ןוא --- טרטּפעג
 .. .רעמערק-טינש ַא ןרעוו ןוא

 ו '? לָאמַאטימ סעּפע סָאװ ---

 .טיג ײשּפָא ןייק רעמ םיא רַאפ בָאה ךיא ,לָאמַאטימ טינ רָאג ---

 ןגָארט ףרַאד ןַאמ ַא ...טייצ עשּפיה ַא ןיוש .תונמחר רָאנ בָאה ךיַא

200 



 ,םיא טימ ךיז ןעשטנַאינ ןופ דימ ןיוש ןיב ךיא .טרעקרַאפ --- טינ ,בייוו ןייז
 -ַאק ַא םיא ןכַאמ ,ךעלרעביירש עטפַאהלפייווצ ןענעפנח ,סנגיל ןגָאז
 ...ךימ .ןגָארט ךימ לָאז ןעמ ליוו ךיא .ערעיר

 -ךַאל ַא קיטיידייווצ ןירב טָאה -- ..? טכייל טינ רעבָא טסיב -- = |
 יװ ןיוש טסדער וד ןוא לסיב ַא ךָאנ; :טכַארטעג ךיז רַאפ ןוא ןבעגעג
 *....ַאינָאס ענעזעוועג ןיימ

 עלעּפַאק ַא ַארַאלק ךיז טָאה -- .4 ךעלרעּפרעק טינ ןיימ ךיא ---
 -לעוו ,ןביולג ןָאק ךיא ןעמעוו ןיא ,ןַאמ ַא ןבָאה זומ ךיא --- .ןזָאלבעגנָא
 ,קינטסעק רעקיבייא רעד ,רע רעבָא ,ףליה סבייוו ןייז ּפָא טצַאש רעכ
 - !רעטסביל ...םיא טמוק סע זַא ,טניימ דיחידב רעקיבייא רעד
 ךיז טלָאװ ךיא --- ,ןעמונעגמורַא קיטסַאה יױדיוו ןטימ ןיא םיא יז טָאה
 ,..ריד טימ ןייז ןוא ךיז ןטג .ןטג טלָאװעג םיא טימ

 קיטביזרָאפ יז רע טָאה -- ? יט ,..טלָאװעג ךָאד טסָאה --
 | | /  .טנָאמרעד

 ליו ךיא .טלָאװעג טינ ךיוא רעירפ בָאה ךיא .טינ ליוו ךיא ---
 | . ,ךיד רָאנ .ןײלַא ךיד

 ךיז רע טָאה טקיטעזעגרעביא רעבָא ,ןליוו ריא ןָאט טזומעג טָאה רע
 עריא ןופ ךיז ןשטילגוצסורַא ךוזרַאפ ַא טכַאמעג ןוא טליפרעד טרָאפ
 יז רֶע טָאה .טכיײל ױזַא ןעועג טינ ןיוש זיא סָאד ,סמערָא ערעווש
 | : ןענערָאװ ןעמונעג

 ..!טינ וטספרַאד טג ןייד טימ ךיז ןלייא ---
 ,ןד יוװ ױזַא .יירפ טינ ךיוא ךָאנ

 -רַאפ יו טוג ױזַא ךיז טָאה יז .ןקָארשעגּפָא טינ יז טָאה סָאד ךיוא
 ;טייקטמיוצעגמוא רעשירעבייוו ריא ןיא טענילכ

 -רוטּפ .וד יוװ ױזַא ךיא !עדייב .ןעיירפַאב עדייב ךיז ןרימ ---
 ? טסליו ? טסליוו ....ןרעוו

 ? טייל ןגָאז ןלעוװ סָאװ ןוא ---
 | ? טייל ---

 -רעגריב רעד .טקנוּפ ןכַאװש ןיא ןפָארטעג ןירב טָאה לָאמ סָאד
 ,ןגָאז ןלעװ טייל; עלופסינמייהעג יד סָאװ ,םעד רַאפ קערש רעכעל
 ,ַאטעי .ןזָאלעגּפָא ךיז ןבָאה סמערָא עריא .טכַאמעג'ךַאװ ןַארַאלק טָאה
 ענייז עלַא טימ .סַאנרַאּפנָאמ רַאװלוב רעצנַאג רעד ,עטנַאקַאב עריא
 ןייג ןעמונעג טָאה ,רעביירט-תוליכר ןוא רעייג-קידיײל ,רעזייה-עפַאק
 טכַאמעג טכערוצ ךיז ,ןענַאטשעגפיוא זיא ןירב ,ריא םורַא םָארָאדָאכ
 -עג עמיטש רעקידנענייוװ ַא טימ ןוא םינּפ סָאד טלעטשרַאפ טָאה יז ןוא
 ; ךיז טגָאלק

 ךיא ןיב לייוורעד
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 ַאזַא ןיא יז רימ וטסנָאמרעד סָאװרַאפ ...  , סָאװרַאפ רעבָא ---

 !ןסיװ טינ ייז ןופ ליוו ךיא ...ןעמעלַא ייז } טנעמָאמ

 זיא ,טנוזעג טימ טצָארּפש סָאװ ,ףוג רעסייוויזָאר רעסיורג ריא

 רעד ןופ טנורג ןטלמולבעג ןצרַאװש-טיור ןפיוא טזױלבטנַא ןגעלעג

 "נעור סנַאיציט ןופ עזָאּפ יד טנָאמרעד םיא טָאה ןוא עקעד רערימשַאק

 עלעווייא ןיא רעייפ ןופ ןײשּפָא רעקידנצנַאט-טכייל רעד .סונעוו רעקיד

 ךיוא ןוא ;יײז טלּפָאטעג ,רעגעלעג ןופ ןטייווק עשיטָאזקע יד טבעלַאב טָאה

 עקידכעלייק עניילק ןוא ןקעלפ-טכיל טימ טרעגיטעג ףוג םענייש םעד

 ןפורעגסױרַא ,ןענירב ייב ,טציא סָאד טָאה ןגעווטסעדנופ ןוא .סנטָאש

 "רעּפרעק ַא ךָאנ לָאמעלַא יװ ,ןוא .טעז רעבָארג ןופ ליפעג ןערקירפ א

 טײקרַאבקנַאד רעפיט ןָא ,טייקנדנובעגוצ רעכעלרעניא ןָא ,סונעג ןכעל

 נייּפ ַא ןֹוא ןײלַא ךיז ףיוא סורדרַאפ ַא ןפַאשעג סָאד טָאה ,יורפ רעד וצ

 ,יז ןגעװַאב וצ לטימ ַא ןכוז ןעמונעג ןירב טָאה .טייקידוועמעש עכעל

 סיורג רעצנַאג ריא טימ .ןענופעג טינ ןוא ,ןײגקעװַא ועכיג סָאװ לָאז יז

 ןוא עּפַאנַאק רענעטכױלַאב-טיור רעד ףיוא טגיילעצ ַארַאלק ךיז טָאה

 .ןייטשוצפיוא טכַארטעג טינ וליפַא

 ? קעװַא טסיב וד ןיהואוו ןַאמ ןייד טסייוו ---

 .יי טינ ךיוא ךימ טרַא --- ָאי זַא ןוא ,ןיינ ---

 םיא ןגָאז ,ןרינָאפעלעט םיא טסלָאז וד רעסעב טראפ זיא רשפא ---

 ... ןגָארקעג טסָאה וד זַא

 ? סָאװ בילוצ ---

 .ךיד ןכוז ןפיול טינ לָאז רע ---

 ...טגָאזעג ןײלַא ךָאד טסָאה ,ןטרַאװאוצ ןזומ ןיוש טעוו רע ,ָא ---

 ןסױטשעגנָא ןגױא עטלּפענרַאפ-טכיײל עריא ךיז ןבָאה לָאמַאטימ

 יעּפַאנַאק רעד ןגעקַא *טכַאנ רענירג, רעד ןָא

 -נָאלב ריא ןוא טצעזעגפיוא ךיז יז טָאה -- ? סָאד זיא רעוו ---

 טסָאה וד ...וטסָאה סָאד -- .ןבילבעג"ךייטש זיא קילב רעקידנעשזד

 ? ןלָאמעג סָאד

 ? ןעד רעוו ---

 ! סָאד זיא רעװ ..! יורפ עכעלרעדנואוו ַא ---

 ... לעדָאמ ַא ---

 | ? עטבילעג ןייד ---

 ידכ ,טרעפטנעעגּפָא ךעלבָארג רע טָאה --- ...,ןייז ןָאק סע ---

 ,שינערעהוצנָא ןבעג ידכ ,בגַא ,ןוא טייקליופ ריא ןופ יז ןעלסיירטפיוא

 יעקרַאטשרצ ַא זיא ,דליב ןפיוא ,ָאד רעד טָא ןופ ץנערוקנָאק יד זַא

 .+.ןביוהוצנָא טינ ךיז טניול סע
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 -עגסיױא עריא .עטפַאגרַאֿפ ַא ןציז ןבילבעג רעבָא זיא ַארַאלק
 .ןעמונעגּפָארַא טינ דליב ןופ ןגיוא עטרעליוק

 .רעד ךיז טָאה רע .ןקָארשרעד ךיז ןײלַא רע טָאה לָאמַאטימ ןוא
 ױזַא ָאד טבעװש עכלעוו ,יד זַא ;טעּפש ןייז ןיוש ןָאק סע זַא ,טנָאמ

 רעצנַאג ריא טימ ריט ןופ ןעמוקנָא ןָאק ,דליב ןפיוא טפַאהרעטסײג
 לרעגײזטעלסַארב ןייז ףיוא ןבעגעג-קוק ַא קיטסַאה ...טייקכעלקריוו

 : ןגיוא סַארַאלק וצ ןגָארטעגוצ םיא רע טָאה

 דלַאב ןָאק עקלעדָאמ ןיימ ...ןסעגרַאפ בָאה'פ !ריט בלַאה --

 ...טעברױַא רעד ןיא ךָאנ טלַאה ךיא !ןעמוק

 -פיוא ויא ַארַאלק .טקריװעג סָאד טָאה שטייב ַא ןופ ץימש ַא יו

 סמערָא ערעווש עריא ,ןרָאװעג קנילפ זיא ףוג רעסיורג ריא ,ןעגנורּפשעג
 דלַאב ןוא דמעה ןיא יורפ סנַאיציט ןרָאװעג ריא ןופ זיא טָא .קיסיילפ

 טונימ עכעלטע ןיא .רַאודוב ןיא עמַאד ענענוטעגנָא-בלַאה ענרעדָאמ ַא

 רָאה עכייר עטזיורבעצ יד ,קיטרַאפ ןצנַאגניא ןעוועג ןיוש יז זיא --- םורַא

 .עלעטיה ןופ סיורג רעד ןצ טסַאּפעגוצ ,טעװעקליּפשעג ,טמעקרַאפ
 ןענייז ןגיוא עריא רעבָא .טרעדוּפעג -- םינּפ רעטעװַאהרַאפ רעלופ ריא

 םענעטלַאהַאביטינ ַא טימ .,רעזייב ןוא רעלָאמש ץלַא ןרָאװעג רַאפרעד

 םָאר ןיא *טכַאנ רענירג, רעד ףיוא ןקילב ןפרָאװעג טציא יז טָאה סָאה
 :גנוניימ עיינ ץנַאג ַא טגָאזעגסױרַא רעטיב ןוא

 ענייש עכלעזַא ,טכַארטעגוצ ,טעװַארּפעגוצ זיא סע זַא טעז ןעמ ---

 טריטסיזקע טיוה ענירג ַאזַא ! ָאטינ טלעװ רעד ףיוא ןענייז ןעיורפ
 | / ,טינ רָאג

 ריא ןעמונעגפיוא קיטליגכײלג רע טָאה -- ...ןייז ןָאק סע --

 ריא ןגָארטעגוצ ,יז טנידַאב קיסיילפ רעייז ןוא ,קיטירק עקיטכיזרעפייא
 ענרעצלעּפ עלָאמש יד ןיא ןכירקנײרַא ריא ןפלָאהעג ,עלעטיה ןוא טעקַאשז

 טָאה וניבלדוניב ...ןקידנע רעכיג סָאװ ךיז לָאז טיזיוו רעד יבַא ,לברַא
 ,השעמ ַא ףיוא אישק ַא ,דליב ןייז ןוא ריא ןשיוצ טלעטשעג ךיז רע

 עגירד ןייא !ןטסולגרַאפ ךיז ןָאק לדיילק ןיא היח עטציירעצ ַאזַא סָאװ |

 ףױא טלצנערטעצ טרעוו ?טכַאנ ענירגע עצנַאג יד ןוא סופ ַא טימ
 .רעקיטש

 -יירפ ןירב זיא ,ןיג םוצ טיירג ןוא ענענָאטעגנָא ןַא יז ןעזרעד
 .רעכייוו --- לוק ןייז ,ןרָאװעג רעכעל

 ,טכערעגמוא ןצנַאגניא טינ טסיב וד זַא ןייז רעייז ןָאק סע --

 בלַאה ,רוטַאנ רעד ןופ בלַאה ןעמענ לָאמעלַא ףרַאד רעלטסניק ַא רעבָא

 ייז זיא ,ונ ...עיפַארגַאטַאפ סָאד זיא ,טינ זַא ;גנודליבנייא ןייז ןופ
 ! טנוזעג

 ? ןעז ךיז רימ ןלעו ןעוו ---
103 



 .יי ךיא ןיימ טנעמָאמ םעד ןיא ...טינ ךָאנ ךיא סייוו סָאד ---

 .ןלױּפַאב םיא יז טָאה --- !םורַא ךימ םענ --

 יו רעגנעל ךס ַא ןּפיל יד ןיא יז טשוקעג ,טגלָאפעג טָאה רע ןוא

 ) ,טסולגעג ךיז טָאה םיא

4 

 ןריולרַאפ ןענייז טירט עריא ןוא טײרפַאב ריא ןופ ךיז טָאה רע ןעוו

 רעד ףיוא ,ןציז' ןבילבעג עלייוו ַא ןירב זיא ,ןּפערט יד ּפָארַא ןעגנַאגעג

 יװ ּפמעט ױזַא טקנוּפ .רעטרַאטשרַאפ ַא ,עּפַאנַאק רעטמערַאװעגסױא

 עגירג; ןייז טקוקעגנָא רע טָאה ױזַא ,קירוצ טונימ עכעלטע טימ ,ַארַאלק

 | --- ?טכַאנ

 .רעקירעדינ ץלַא קניז ךיא .קניז ךיא ? רימ טימ ָאד ךיז טוט סָאװ;

 ךָאנ ןוא ,לדײמילעדָאמ ןיימ ףיוא ןטיבעגסיוא --- ןַאינָאס וצ עביל ןיימ

 ןעגנַאגעגרעביא ךיא ןיב ,טבעלעגסיוא ךיז טָאה טּפַאשנדייל ןיימ רעדייא

 םוש ַא ןָא ,גנואיצַאב םוש ַא ןָא .קעװַא טשרעקָא זיא סָאװ ,ָאד רעד טָא וצ

 זיא סע ןוא טכַאמעג ךיז טָאה סע !ױזַא םתס .,וליפַא טייקידנעוװטיונ

 .י!רעסערפ ַא רָאנ טוט ױזַא טָא .ןפרַאװאוצקעװַא הריבע ןַא ןעוועג

 טוט ןסיוועג רעייז ןוא --- ןכַאז ערעגרע ךָאנ ּפָא ןעוט ערעדנַא ,סיוועג

 ןיא טייקידניז ןיימ קרַאטש ױזַא ךיא ליפ סָאװרַאפ רעבָא ..,..ייוו טינ

 ליפוצ ןבעגכָאנ סָאד .,? ּפָארַא גרַאב רעד ָאד טגיל ואוו ? םירבא עלַא

 ,האמוט יד טגיל ָאד רָאנ ,ָאד .גנַאלרַאפ ןטסגרע ןטשרע םעד ,בייל םעד

 ןופ קידרעפעלש-בלַאה לּפע יד ןקילפ ןיא ,סָאד טגיל ןליוו ןכַאװש ןיא

 סָאד זיא טינ זַא .ןרעו טפמעקעגסיוא ןזומ עביל ןוא טיורב .תעדה"ץע

 רַאפרעד לעװ ךיא .זױה ןרעטצניפ ַא ןיא ץַאר ַא ןופ הבנג .הבנג

 | ' ..! סייוו ךיא .ןרעוו טפָארטשַאב

 טלעטשעג ךיז טָאה רוטַאנ עמַאזטעברַא ןוא עכעלרע עצנַאג ןייז

 טָאה ,טונימ עכעלטע יו רעגנעל ,ןָאט-הבושת רעבָא .ןײלַא ךיז ןגעקַא

 טָאה רע יו רעכיג ךס ַא ןעמוקעג זיא ףָארטש יד .ןזָאלעג טינ םיא ןעמ

 טָאה ,ןײגקעװַא סקעטָאלמ ַארַאלק ךָאנ ,שינעּפַאלקצרַאה ןייז ,טנכערעג

 ןיא ןעגנערב וצ ןזיװַאב טינ ךָאנ טָאה רע ,טלעטשעגנייא טינ ךָאנ ךיז

 ,סנּפָאקוצ ןוא דעלּפ םעד ,עּפַאנַאק ןופ קעדוצ ןקידלטייווק םעד גנונעדרָא

 עמַארגעלעט ַא .ןּפַאלק רענבָארד ַא טרעהרעד ןיוש ךיז טָאה ריט ןיא ןוא

 .ןָא טינ סטוג ןייק טגָאז סָאװ דלודעגמוא ןופ

 ,ןשטנעמ ַא ןופ ענימ ַא טכיזעג ןפיוא ןגיוצעגנָא ךיג ןירב טָאה

 ןוא ,למירד ןקידגָאטימכָאנ ןייז ןופ טּפַאכעגפיוא טשרע ךיז טָאה סָאװ

 .טנפעעגפיוא
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 ךיוא סָאד טָאה שרעדנַא !ןעד סָאװ ... שנַאלָאס ןעוועג זיא סָאד
 -םיה ַא ןעגנַאהעגּפָארַא ריא ייב זיא טנַאה ןופ ,,!יז ,ןייז טנָאקעג טינ
 לּפמעטש רעסיורג ַא .זיירק ןיא תויתוא שטיור-לקנוט טימ ,עלעקעּפ רעש
 ןּפיל יד קידנלעטשנָא טינ ,קידנסירגַאב טינ ,טפעשעג-ןסעטַאקילעד ַא ןופ
 ןוא ,קוק םענירג-לעה ריא טימ ,ןטסָאמעגּפָא ןענירב יז טָאה ,שוק םוצ
 ,ןגוא עקידנעעזיץלַא עריא טימ ,ןבעגעג"רעכעפ ַא -- קעוװַא-םיא ןופ
 רענעפרָאװעצ רעד ףיוא ךיז טלעטשענּפָא ,עילעטַא רעצנַאג רעד רעביא
 :ןבעגעג גערפ ַא קיטסַאה ןוא ,עּפַאנַאק

 ?ןעװעג ָא ד זיא עלעטיה םעניילק םעד טימ עמַאד עכיוה יד ---
 | ..?עמַאד יד ...יד ...טסײה סע ?ָאד --
 :ןדנוצעגנָא טציא ךיז ןבָאה ןגיוא סשנַאלָאס
 ? יז זיא רעו ?וטסלמַאטש סָאװ ---
 ,קעטָאלמ םַאדַאמ ? יז --
 ?ןָאטעג ָאד יז טָאה סָאװ ---
 ...ךעלטפעשעג --

 ? ריא טימ וטסָאה ןטפעשעג עכלעוו ---
 ,..טגרָאבעג יז טָאה טלעג ? ריא טימ --
 ? סָאד יו רעמ טינ --
 ? ךָאנ סָאװ --
 ןיא רָארוקָארּפ ןברַאה ַא ןופ יו ןלַאפעג ןענייז ןגַָארפ סשנַאלָאס

 -ַאב ַא יו ,טרעפטנעעג קידמעטָאצרוק טָאה ןירב ןוא ,רעהרַאפ-ץיירק ַא
 .רעטרעוו ענייז ןרעלקַאב וצ טַאהעג טינ ןליפַא טייצ ןייק ,רעטקידלוש
 ; ךיז וצ ןעמוק ןזָאלעג טינ ,ןזָאלעגּפָא טינ רעבָא םיא טָאה שנַאלָאס

 ? ןבעגעג טסָאה וד ןוא ---
 ? ןעד סָאװ .ןבעגעג ---
 ? רוטַאנ טימ ? טלָאצַאב יז טָאה סָאװ טימ ןוא ---
 ? סָאד וטסניימ יו ---
 בָאה רעיוט ןופ ןײגסױרַא םייב םינּפ ריא ןופ ! טסרעה וד יו ױזַא ---

 ,עקשזרעיסנָאק זייד ןופ טכיזעג ןפיוא ענימ רעד ןופ ןוא ,טנעקרעד ךיא
 | . ..ךיוא --- טכיזעג ןייד ןופ ןוא

 --- ,ךיז ןקידיײלַאב וצ ןביוהעגנָא ןירב טָאה --- ? ױזַא ביוא ,ונ --
 ?וטסגערפ סָאװ טנייה !ךָאד וטסיײװ ,ױזַא בוא

 רעכלעוו ףיוא ,ךַאז ַא ןעמוקעג זיא רעפטנע ןקרַאטש ַאזַא ךָאנ ךיילג
 זיא שנַאלַאס זַא טביולגעג טינ ,טכירעג טינ ןצנַאגניא ךיז טָאה ןירב
 ,טמַאטש יז ןכלעוו ןופ ,לזדניא ןופ ןַאקלואוו רעד יו .קיאעפ םעד ףיוא
 ,טכַארבעגטימ טָאה יז ןכלעװ ,עלעקעּפ סָאד .ןסירעגפיוא יז סָאה
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 ןעשטּפָאט ןעמונעג ןוא ליד ןטסקעוװעגסיוא ןָא ןָאטעג-רעדיילש ַא יז טָאה

 ןעמונעג ןבָאה ןָאטרַאק ןוא זָאלג ,ןסַאצּפָא יד טימ ןצעז ,סיפ יד טימ

 . ױקַאנק
 רעגרובסַארטס --- ,ענעמונַאב ַא יו טצעזעג יז טָאה -- !ַאנ ,ַאנ --

 .ייַאנ ,ַאנ !ןסיװָאשטנַא !ַאװלַאה !רַאיװַאק !ןטעטשַאּפ

 רעבָא .ןקיאורַאב טלָאװעג ,עציײלּפ ַא רַאפ טּפַאכעגנָא יז טָאה ןירב

 ןזָאלעגוצ טינ ,טסיופ ַא טימ טָארדעג ,ןבעגעג-סיוטש ַא םיא טָאה יז

 | .ץרש ןקיטפיג ַא וצ טינ טזָאל ןעמ יוװ ,ךיז וצ

 -- .ןעירשעג יז טָאה -- .,.?רימ -- וד ? רימ -- וד --

 ?ץכינעגױט וד ,ףיד זיא קינײװ ?לָאמַאטימ ..?טכַאנ ַאזַא ךָאנ

 יד טמוק סע ? ריד טמוק סע זַא ,וטסיב רעכיז ױזַא

 םינ ײז !טרָאװ ַא ןדײרסיױא זָאל ! שנַאלָאס ,ךיז קיאורַאב ---

 ! דליוו
 סָאװ ןגױא טימ .טציירעגפיוא רעמ ךָאנ יז טָאה לוק ןייז רעבָא

 טקנוּפ ןטסכַאװש םעד ,טקוקעגמורַא ךיז יז טָאה ןעקנופ ענירג ןסיש

 "רַאװ ,ןוא .ןלַאפַאב לי סָאװ ,ןידנייפ ַא יװ ,עילעטַא ןיא טכוזעג

 ןזָאלעג ,ןגיױב ןופ לייפ ,ךיז טָאה יז םערָאװ .םיא ןענופעג ,ךעלנייש

 טָאה יז ואוו ,עקרעשזַאטע-רעכיב רעד ןבעל ,לקניוו ןטסלקנוט םוצ ןפיול

 סָאינָאס ןענופעגסױרַא ןוא טרעטשינעג ,לָאמנײא טינ ,רעירפ ןיוש

 ןקיזָאד םעד יז טָאה ...סעקצַאצ יד טימ הדגה עטלַא יד ,טערטרָאּפ

 טימ יָאלס רענרעזעלג ַא ןענַאטשעג זיא ןטרָאד ,טנעקעג טוג לקניוו

 ,לזניּפ ןוא עקרָאק רעטיירב ַא טימ טּפָאטשרַאפ שיטעמרעה ,ברַאפ-דלָאג -

 רעדייא ךָאנ ןוא .רעדליב ענייז וצ ןעמַאר יד טברַאפ ןירב ןכלעוו טימ

 לזניּפ ןקיד םעד יז טָאה ,ןָאטּפָא ָאד ליוו יז סָאװ טּפַאכעג ךיז טָאה ןירב

 רעקיּפעלק טימ ןענורעג םיא ןופ טָאה סע .יָאלס ןופ ןגױצעגסױרַא

 טָאה ,דיילק ןגייא ריא וליפַא קידנטיה טינ ,שנַאלָאס ןוא .ברַאפ-דלָאג

 ןוא "טכַאנ רענירג, רעד ןופ דליב ןטקידנערַאפ םוצ ןבעגעג-סיד ַא ךיז

 : ךיוה רעד ןיא שטייב ַא יו לזניּפ םעד ןבעגעג-גנואווש ַא

 --- ,סעכ ןדליוו טימ טמיושעג יז טָאה --- ..! ריד טינ ,רימ טינ --

 ..! טינ ךיוא -- ןענעּפול

 רעבָא ,לזניּפ ןקידנפירט ןטימ ןבעג-וצ-ךָאפ ַא ןזיווַאב רָאנ טָאה יז

 טלדנַאהעג ךיז טָאה סע .דליב ןופ ךַאלפ ןרעביא םיא ןזָאלוצּפָארַא טינ

 יךיז וצ ןעמוקעג זיא ןירב עכלעוו ןיא ,ייווצ רעדָא עדנוקטס ןייא םוא

 ןטרעטישרעד ַא ףיוא ןָא לָאמטּפָא טמוק סָאװ ,טייקידיינש רעד טימ ,ןוא

 -עצ ןייז וצ ןבעגעגיגנורּפש ַא רע טָאה ,קילבנגיוא ןטצעל ןיא ןשטנעמ

 רעקידנלַאפ ןייז ןיא םערָא ריא טּפַאכרעד ןוא עקלעדָאמ רעטעוװעדליװ
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 .טנווייל ןוא לזניּפ ןשיװצ ןבילבעג זיא רשפא לָאצ ןייא .גנוגעװַאב

 ענעטָאשעצ ןופ טלַאטשעג ןיא ,ןצירּפש עבָארג ןוא עניד עכעלטע רָאנ ןוא
 .דליב ןטקידנערַאפ ןופ ןטימ םעד טקעלפרַאפ ןבָאה ,ךעלעבמָאב ענעדלָאג

 ,ךיוא םערָא ןטייוצ םייב טּפַאכעגנָא יז רע טָאה םעדכָאנ ךיילג

 ףױא .המקנ ךיא ןקידנערַאפ טינ ןוא ןעיירדסיוא טינ ךיז לָאז יז ידכ

 טיג סָאד ןָאט וצ טימַאב ךיז רע טָאה ןגָארטעג ןבָאה תוחוכ יד ליפיוו |

 םיא ךיז טָאה ןבעגעגנייא ןצנַאגניא רעבָא .ךעלצרעמש טינ ןוא בָארג
 ןייש רעייז טינ ןעמוקעגסױרַא זיא ףמַאק ןופ ענעצס יד .טינ סָאד

 -יגנַאלש טימ --- ריא ייב .טמירקרַאפ קידארומ ךיז ןבָאה רעמינּפ סנדייב
 קערש טימ --- םיא ייב ןוא ,ןייצ עפרַאש יד ךרוד ןעּפיש ןוא טייקזייב רעש
 ןייז וצ זומ רע סָאװ ,ןרעױדַאב ןוא טייקטמעשרַאפ טימ ,טעברַא ןייז רַאפ
 ,טפַארק עשיזיפ ןכיורבעג טייהנייש רעקיטיוה"לקנוט

 ײרַאנ ַא טימ ןטעבעג ריא ייב ךיז רע טָאה --- ! ךיז קיאורַאב ---

 !ןָאטעגּפָא טסָאה וד סָאװ עז --- ,טייקנריולרַאפ רעפיט ןופ ענימ רעש
 . . .ןקיאורַאב ךיז טסזומ וד

 ,סעכ רַאפ טכייקעג ןוא טמיושעג יז טָאה --- ! טינרָאג זומ ךיא ---

 ייב ןבָאה טינ דליב ןייק ףרַאד ךיא .ןבָאה טינ דליב ןייק ליוו ךיא ---

 ! וד יוװ ַאזַא ...ַאזַא

 ןעוועג רעבָא זיא רע .ןפרָאװעג ךיז יז טָאה גנַאלש-גרעוו ַא יו
 -ןייא רעפיט ךיז ןבָאה רעגניפ ןעצ ענייז ןופ ןרעמַאלק יד .,רעקרַאטש |

 -עגוצ טינ יז רע עָאה ױזַא .סנגיובנלע יד ייב סמערָא עריא ןיא ןסעגעג

 ןופ יז ןרעטייװרעד ידכ ןוא .ןדָאש ןרעטייװ ןָאטנָא לָאז יז ןזָאל
 רע זיב ,קירוצ ףיוא יז ןּפוטש ןעמונעג טָארט ייב טָארט רע טָאה ,דליב
 עכלעוו ,עּפַאנַאק רענעפרָאװעצ רעד ףיוא ןסױטשעגנָא ריא טימ ךיז טָאה

 דנַאר ןכייוו ןָא ךיז ןגָאלשעגנָא ,בייל טַארַאלק ןופ םערַאװ ןעוועג ךָאנ זיא

 ןלַאפעגרעדינַא יז זיא ױזַא .ןכָארבעגרעטנוא ינק סשנַאלָאס ךיז ןבָאה

 יד -- טיירב רעצנַאג ןייז רעביא ךיז ןגיוצעגסיוא ןוא רעגעלעג ןפיוא
 -ידנעָארד רעד -- טנַאה ןייא ןיא ,טקערטשעגסיוא סמערָא עטמעלקרַאפ

 ןטימ וצ יז טלַאה ,ריא רעביא םינּפ ןטימ ,ןירב ןוא ,לזניּפ רעטכייפ רעק
 : םימחר ךיז טעב ןוא חוכ ןצנַאג

 וד סָאװ .טסוט וד סָאװ ךיז טכַארטַאב ! שנַאלָאס ,טינ טליש ---

 ! ךיז טכַארטַאב .ןַאט טסליוו

 -- !ןטכבַארט וצ סָאװ טינ בָאה ךיא ,ןטכַארט טינ ליוו ךיא ---
 ץלַא .ןברַאדרַאפ ךיא לעװ דליב סָאד --- ,טואוו רַאפ טכייקעג יז טָאה

 ! ןטשרע םעד --- ךיד .ןברַאדרַאפ ָאד ךיא לעוװ
 עקיטסַאה ריא ןדיימוצסיוא טַאהעג טייצ טָאה רע רעדייא ךָאנ ןוא
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 ןטּפַאזעגנָא-דלַאג ,ןקיּפעלק ןטימ ןבעגעג-ץימש ַא םיא יז טָאה ,גנוגעווַאב

 ןרעביא זיב ףיילש ןקניל ןופ ,ןבעגעג-ץימש ַא םינּפ ןרעביא םורק .לזניּפ

 עבלַאה עקידנגיל-ןוסכלַאב ,ענעדלָאג ַא םיא ןָאטעגנָא ןוא ,גיוא ןטכער

 | .עקסַאמ

 ןופ לייט ןטרימשרַאפ םעניא שינעקירט ַא טליפרעד ךיילג טָאה ןירב

 םינּפַא .לּפעל-גיױא ןוא םערב ןטכער ןיא שינעיצ עקרַאטש ַא ןוא טכיזעג

 "רַאפ קרַאטש ,דַארַאקסַאמ םענעגנואווצעג ַאזַא ןופ ,ךיז טָאה טכיזעג ןייז

 ,סעכ ןטמיוצעגמוא ריא ןופ ןטימ ןיא םערָאװ .ןרָאװעג שימָאק ,טרעדנע

 ןטמיוצעגמוא ַאזַא טקנוּפ ןיא ןעגנַאגרַאפ לָאמַאטימ שנַאלָאס ךיז זיא

 עקידנעָארד ריא ,ןרָאװעג רעקרַאטש זיא ףמַארקיךַאל ריא ,רעטכעלעג

 "רימש רערעווש רעד ןוא ,ןײלַא ךיז ןופ טנפעעגפיוא ךיז טָאה טנַאה

 .ליד ןפיוא ןלַאפעגּפָארַא זיא לזניּפ

 ןַײז טרעטנענרעד ,טכַאלעצ ךיוא ןירב ךיז טָאה ריא ףיוא קידנקוק

 טָאה שוק ַא טימ יז ןפיוקרעטנוא .טכיזעג ןטמַאלפעצ ריא וצ עקסַאמ

 טרעהעגפיוא טינ טָאה יז רעבָא .זיא טינ יו יז ןטעברעביא ,טלָאװעג רע

 .ךיז ןופ םיא ןסיוטש וצ ןוא ןעשטָאכָאכ וצ

 סָאד קידנפרַאװ ,טעשטיווקעג שירעטסיה יז טָאה --- ! יג ,ייג ---

 ! ַאכיַאכ ,לגיּפש ןיא ןָא רעסעב ךיז קוק --- ,סקניל ןוא סטכער טכיזעג

 !ייג .סיוא וטסעז קריצ ןקידלטעטשניילק ןיא ןוָאלק ַא יװ

 לזניּפ ןטכייפ םעד טרַאשעגקעװַא לכ-םדוק רָאנ ,טגלָאפעג טָאה רע

 .ןעװעג טינ ללכ ךָאנ רע זיא ריא ןיא רעכיז םערָאװ .ןעמונעגוצ ןוא

 ,ֿפָארַאיּפָאק ןטימ עּפַאנַאק ןופ טיירב רעד רעביא טייקנגיוצעגסיוא ריא

 ןעוועג םיא זיא ןגיוא עקידנרערט טימ ןוא סעקרעשטשַאי טימ ןכַאל ריא

 ךָאד יז טָאה טסיזמוא טינ !השעמ ַא ףיוא אישק ַא .קיטכעדרַאפ

 ױזַא ןעּפול ַאוסנַארפ טָאה טסיזמוא טינ ןוא ןבירטעגסױרַא לַאד ירנַא

 "פיוא ןייפ רעייז ךָאנ יז ןָאק ױזַא ןכַאל ןטימ ןיא ...ריא רַאפ ארומ

 דליב ןופ ןכַאמ .ןביױהעגנָא טָאה יז סָאװ ,סָאד ןקידנערַאפ ןוא ןעגנירּפש

 לקעּפ ריא ןופ טכַאמעג טשרעקָא טָאה יז סָאװ ,תילכת ןבלעז םעד

 .ןסעטַאקילעד

 יסױרַא טינ ,טייז ַא טימ לגיּפש םוצ ןפָאלעג רַאפרעד רע זיא

 טָאה רע סָאװ ,עקסַאמידלָאג עבלַאה יד .גיוא ןופ ןשנַאלָאס קידנזָאל

 בױהנָא ןיא הנבל-עירָאפַאטוב ַא וצ ךעלנע ןעוועג זיא ,ןעזרעד ןטרָאד

 "עג לייוו .רעטכעלעג ַא ןפורסױרַא טנָאקעג ךעלקריוו טָאה ןוא ,שדוח

 טָאה ןוא ,קַאבניק ןטכער לקזיב ּפָארַא ףיילש ןקניל ןופ יז זיא ןעגנַאה

 ףןטימניא גיוא םענעסירעגפיוא ןצרַאװש ןייא טימ זָאנ עבלַאה ַא טּפַאברַאפ

 ױזַא ןעוועג ָאד זיא ,לסייוו ןוא לּפַאצרַאװש ןטימ ,ךָאל עקיזָאד יד טָא
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 טָאה ןירב זַא ,דלָאג ןטרימשעצ ןופ ןָאט םוצ טינ ןוא טרעּפמולעגמוא
 "ונעג ןוא ןיטנעּפרעט ןיא טקנוטעגנייא עקטַאמש ַא ןבעגעגיּפַאכ ַא ךיילג
 סע רע טָאה .ןשַאוּפָא רעווש רעבָא ךיז טזָאל ברַאפ-לַאטעמ ,ןבייר ןעמ
 ,טייקידורב עקישטילג ַא ןרָאװעג זיא דלָאג םענופ .טרימשעצ רעמ ךָאנ
 ,סָאד ןעוועג זיא ךעלנייּפ ,ךעלנייּפ ױזַא ןעוועג טינ זיא סָאד ךיוא ןוא
 טייקנייש ריא ףיוא רענייז ץלָאטש רעד ןוא ןשנַאלָאס וצ עביל ןייז סָאװ
 ןיא .טרימשעצ ןוא קידורב ןרָאװעג ךיוא סעּפע ןענייז טפַאשגולק ןוא
 ,ןרָאפעגסױרַא ָאד זיא יז ןכלעוו טימ ,סעכ ןטמיוצעגמוא ןטשרע ריא
 טינ ,רע טינ :קיליײה ריא זיא טינרָאג זַא ,ןזיװַאב רָאלק םיא יז טָאה
 ןיא ןענַאטשעג ָאד זיא עטצעל סָאד .ןעמָאנ רעטוג ןייז טינ ,טסנוק ןייז
 ענירג, יד זַא ,יז יו טוג ױזַא ךָאנ טסייוו רע םערָאװ .ץלַא יו רעמ ןָאק
 ,רַארָאנָאה ןופ לייט רעטוג ַא ןוא .טפיוקרַאפ ,ענייז טינ ןיוש זיא ?טכַאנ
 ןייא ןוא .טלצנערטעצ ,טכיורברַאפ ןיוש זיא ,ןרעקמוא ףרַאד ןעמ סָאװ
 ,טרעהעג סע ןעמעוו ,םעד ןבעגוצּפָא ןגירק סָאד טעוו רע ואוו ,טסייוו טָאג

 לטיּפַאק רעטנעצ

 עלייו א ףיוא םולש

3 - | 

 טימ יז טכַארטַאב ןוא ?טכַאנ רענירג; ןייז וצ ןפָאלעגקירוצ זיא ןירב
 -ַאנ סשנַאלָאס ,רעטנעצ רעצנַאג רעד .שינעמעלק-ץרַאה ןוא ןעלקָאשיּפָאק
 ,ןברָאדרַאפ -- סעיניל עטסנייפ יד ,דלָאג טימ טצירּפשרַאפ-בָארג ןעוועג ןענייז ,טכיזעג ריא ןופ לייט .רעטש -רעטנוא רעד יװ ױזַא ,טלקיוװעג לּפעג-טכַאנ ןכעלנירג ןיא ,טסירב עטעק

 ,ָאד סָאד רעבָא ןשַאװּפָא זיא טינ יװ ןיוש ךיא לעװ םינּפ-ףוצרּפ ןיימ -- ,לוק ןקידרעטיצ ַא טימ ןגָאלק ןעמונעג ךיז רע טָאה -- ,ךַא --
 ,..סניימ טינ רעמ ןיוש ךָאד זיא דליב סָאד ןוא . .! שנַאלָאס ,םינּפ ןייד

 :טצעזעגקעװַא קיטסַאה ךיז טָאה יז .טגערעגפיוא לָאמַא רעדיוו ןשנַאלָאס רָאנ טָאה דיל-גָאלק ןייז רעבָא
 ןייז זַא ,טינ סעגרַאפ רעבָא !שנַאלַאס ,טכערעג רשפא טסיב -- ..,םיא יװ ױזַא ,ריד יװ ױזַא רימ ! ַאי .ךיוא רימ טרעהעג רעבָא דליב סָאד ?רימ רַאפ יװ רעמ ךיז וטסגרָאז הרוחס סנעּפול רַאֿפ --
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 טעװ דליב סָאד ןרירוװַאטסער וצ .טעװעלכַאטרַאפ בלַאה ןיוש זיא טלעג

 טעװ סע יװ טסייוו רעוװ ןוא .דלודעג ךס ַא ןוא געט עכעלטע עשּפיה ןעמענ !

 ןיוש .ּפָאק"ןרעביאיזדלַאה ןעּפול ךימ טגָאי ךָאנ וצרעד .ןעמוקסיורַא ךָאנ

 זיא סָאד טָא .לָאמַאכָאנ ןעמוק טעוו רע ןוא רעניד ןייז טנייה ָאד ןעוועג

 !רענייז ווירב רעד

 טרעװנָאק ןטגנַאלרעד םעד ןבעגעג ץימש ַא טָאה שנַאלָאס רעבָא

 .ליד ןָא
 --.ןעיירש ןעמונעג יז טָאה -- !ןענעייל טינ וליפַא סָאד ליוו ךיא ---

 .ןבעל ןוא בייל ןיימ יו רערעייט דליב סָאד זיא ,ריד ייב .יוו ױזַא ,םיא ייב

 ! סנייא ץלַא זיא'ס רָאנ .טפעשעג -- ריד ייב ,עיגָאלַאטַאּפ סָאד זיא םיא ייב

 .י!ןבָאה טינ סָאד טעװ רענייק ! ןברַאדרַאפ ךיא לע עצנַאג סָאד

 טּפַארק רעשיזיפ ןייז ןופ ךיורבעג ןכַאמ טזומעג רעדיוו טָאה ןירב

 טינ לָאז שנַאלָאס ןזָאלרעד וצ טינ ידכ ,גנוטלַאהקירוצ ןייז ןופ יו ױזַא

 "םיור עריא .ןָאטעגּפָא טָאה יז יװ ךַאז ערעגרע ןַא דליב ןטימ ןָאטּפָא

 .יי ןגיוא ןוא זָאנ ןייז וצ ןבילקרעד טַאהעג ךיז טָאה ךעלעגענ עטקַאלעג

 יכָאנ טָאה סעכ סשנַאלָאס .,ריט ןיא טּפַאלקעגנָא רעצעמע טָאה ָאד רָאנ

 "סוג ַא יװ ןוא ןטָארטעגקירוצ ,טרעקיוהעגנייא ךיז טָאה יז ,ןזָאלעג

 | יעּפַאנַאק רעד ףיוא ךיז טצעזעגקעװַא קירוצ עלעדיימ

 ירַאפ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ןירב זיא ךעלעטירט עקיטכיזרָאפ טימ

 ענעטָארטעצ יד רעביא טזײרּפשעגרעבירַא קיטכיזרָאפ ,ריט רענעסָאלש |

 טָאה לוק רעשלגניי ַא .זיא סָאד רעװ ןבעגעג-גערפ ַא ןוא ןסעטַאקילעד

 :טרעפטנעעגּפָא םיא

 .. דליב ןכָאנ ןעמוקעג ןיב .טפעשעג סנעּפול ןופ *רעסַאש; רעד ---

 ןעמוטש טימ ןוא ּפָאק םעד טיירדעגסיוא ןירב טָאה -- ? טסרעה --

 .ןשנַאלָאס וצ ןבעגעג קנואוו ַא ףרואוורָאפ

 יּפָארַא ןַא טימ ןסעזעג רָאנ ,טקוקעגמוא טינ וליּפַא ךיז טָאה יז רעבָא

 יװ סעּפע ,סעינָאלד יד ןיא טערונעגנייא טכיזעג סָאד ,ּפָאק םענעזָאלעג

 עקיזָאד יד .ןָאטעגּפָא טָאה יז סָאװ סָאד ןפירגַאב יז טלָאװ רעטציא טשרע

 ,תונמחר  ןפורעגסױרַא ןענירב ייב טָאה ץלָאטש םענעגָאלשעג ןופ עזָאּפ

 -טנערַאפ ןעמונעג טייהרעליטש ןוא ריט יד טנפעעגפיוא םיוק רע טָאה

 :חילש סנעּפול רַאפ ךיז ןרעפ

 ןָארטַאּפ רעיא טגָאז .ןײרַא טינ רעטציא ןעק ןעמ ..!סט --

 ױטכיררַאפ וצ סָאװ ךָאנ בָאה ךיא .ךעלגעמ טינ ךָאנ זיא טנייה ...זַא

 טגָאז ױזַא ןקידלושטנַא לָאמ טנזיוט טעב ךיא .ןענעקירט ךָאנ זומ סע

 ! החרט רעד רַאפ זיא סָאד ןוא ..!םיא

 "רעסַאש? רעד ןעוו ןוא .טלעג-קנירט ַא טקעטשעגּפָא םיא טָאה רע

 -רָאפ עבלעזיד טימ ,ןוא ריט יד ןסָאלשרַאפ רעדיוװ ןירב טָאה ,קעװַא זיא
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 יז רֶע טָאה דניצַא .רעטבילעג ןייז וצ ןעגנַאגעגקירוצ ,ךעלעטירט עקיטכיז
 עריא רָאנ .ןביוהעגפיוא ּפָאק םעד .עטקיאורַאב רעקינייוװ-רעמ ַא ןפָארטעג
 ריא םיא טָאה ןצרַאה ןיא זיּפש ַא יו .טצנַאלגעג ענדָאמ ןבָאה ןגיוא ענירג
 ,ןפָארטעג קוק

 וטסיב ָאד -- ,שירעלעפַאב רעבָא ליק םיא וצ יז טכַאמ -- ,גָאז ---
 ?ןגעלעג ריא טימ

 ,רעפטנע ןדָארג ַא ןכייווסיוא טוװאורּפעג רע טָאה -- ..? ךיא --
 ןעגייז טָא ? טסעז -- .ןעירשעגנָא םיא ףיוא יז טָאה -- !טינ גייל ---

 ...ענימ טינ .ןענופעג סנּפָאקוצ ןפיוא .עניורב ,סעקליּפשיּפָאק ייווצ
 .ןעוועג הדומ בלַאה רע טָאה -- ! ןייז לָאז --
 ןזָאלעגּפָארַא ,לוקרעדיוו ַא יוװ טגָאזעגכָאנ יז טָאה --- . . . ןייז לָאז ---

 .טדערעג ןיילַא ךיז וצ יו ,טדערעג ןוא ּפָאק ןצרַאװש םעד
 -רעביא טלָאװעג .זירּפרוס ַא ריד ןכַאמ ןעמוקעג ןיב ךיא ןוא --

 ,קינקיּפ ַא ףיוא עטבילעג יוװ ,עלעקעּפ ןופ ריד טימ ןשַאנ ! ַאה ,ַאה .ןשַאר
 ואוו ,ןָאקלַאב ןפיוא ,ךיא ןיימ ,ןביוא .ןעמַאזוצ ריד טימ ןביילב ךָאנרעד
 ןעק ךיא .רימ ךָאנ טקנעב ןוא טייטש "ןרָאטַאק יאולע ןופ טעב סָאד
 -רַאפ ןוא ןבָארגַאב ץלַא .טלָאװעג ךיא בָאה ןקעדרַאפ . .. .טוג ױזַא סָאד
 ...ןקעד

 ,טינ ךיד ייטשרַאפ ךיא ?ןקעדרַאפ סָאװ ---
 טלָאװעג ךיא בָאה יירענידנצעג ןיימ .טינ וטסייטשרַאפ סיוועג ---

 רענייא .ןביילב רימ טסלָאז רענייא וד ,לטנַאמ ןקיליײה ַא טימ ןקעדרַאפ
 .טָאג ַא יו

 ,ןייז טינרָאג ךיא ליוו ךיוה ױזַא --- .סעצײלּפ יד ןָאטעג ביוה ַא ןירב טָאה --- ? טָאג ַא יו ---

 -סיולק עלַא טעמכ .גָאז ךיא סָאװ סייוו ךיא 1? וטסייוו סָאװ ,ךַא ---
 -יור ןוא עשילַאג רַאפ ןרַאטלַא ןעוועג לָאמַא ןענייז ךיירקנַארפ ןיא סרעט
 טביילב ץלַא .טגיזעג ןבָאה ,רעביל ןיימ ,ןצעג יד רעבָא .ןקעדרעביא טלָאװ -ץג ,עילעטַא רעבלעז רעד ןיא ,ָאד טייהנעגנַאגרַאפ ןיימ .ןָאט טלָאװעג טנייה ךיא בָאה עבלעז סָאד ...ץיירק רענרעבליז רענעטּפָאה -ץג ַא ,וטסייוו ,םיא ףיוא ןוא .ַאזַא לטנַאמ רעצרַאװש ַא ,לטנַאמ ריא טימ טקעדעגרעביא ייז ןוא ךריק עשילוטַאק יד ןעמוקעג זיא ,רעטעג עשימ
 .. ןעוועג יו

 ?ןָאט רעדיוו ןיוש וטסליוו סָאװ ,שנַאלָאס ,ךימ טסקערש וד --
 ,.!ןסיוו טסשוו ---
 | | ,.,.לַאד ירנַא וטסניימ *טײהנעגנַאגרַאפ, ןייד טימ :ןיוש ךיא סייוו ךַאז ןייא --
 ,ךָאד וטסייוו ---
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 !לחומ רימ ייז ,ערעייט ---

 עטערומשזרַאפ-בלַאה טימ יז טכַאמ -- ...לחומ ךיא ןיב ריד --

 ! ךיז ץעז .רימ ןבעל ךיז ץעז ...רעבָא -- ,ןגיוא

 .ריא וצ ךיז טעילוטעג קיטכיזרָאפ ,ןָאטעג קיביגכָאנ סָאד טָאה רע

 ריא טקידנערַאפ ןוא רָאה יד רעביא ןטעלג ןעמונעג םיא טָאה יז ןוא

 | :עזַארּפ ענעביוהעגנָא-רעירפ

 ...טכַאמעג טרָאפ רימ וטסָאה ןובשח ןיימ רעביא ךירטש ַא רעבָא ---

 | יייןרעגמוא .טיירדעגמוא ןרָאהטניט ַא ?טכַאמעג --

 ןשַאװאוצּפָא רערעווש ךָאנ זיא קעלפ ַאזַא ---

 .טינ ןעמ טפָארטשַאב לַאפוצ ַא רַאפ --

 ןעז ףרַאד ןעמ .דניק ןייק טינ טסיב וד .עמַאמ ןייק טינ ןיב ךיא --

 .טייג ןעמ יו

 ! שנַאלָאס ,ייוו רימ טסוט וד ---

 .עבטמ רעבלעז רעד טימ לָאצ ךיא .ךיוא רימ וד ---

 ליּפשייב ןטשרע םעד !ריד טרעהעג עבטמ עטשרע יד רעבָא -- = |

 ...ןבעגעג רימ וטסָאה

 -- .ןעמערב יד ןגױצעגנָא ןוא ןענַאטשעגפיוא יז זיא --- ? ךיא ---

 ? וטסגָאז ,ךיא

 םענייש ןטנַאּפשעג ריא טקוקעגנָא קיאור ןירב טָאה -- .,!וד --

 ןעּפול ַאוסנַארפ ןייד טימ ןבילבעג טסיב וד ןעוו ,טכַאנייב ןטכענ -- .םיִנּפ

 -עגסױרַא ןיב ךיא ןעו ?טסקנעדעג ...גנוניואוו ןייד ןיא ןיילַא ענייא

 .עעלַא רעגרובנעסקול רעלעקנוט רעד ןיא ךיז סײרדעגמורַא ןוא ןעגנַאג

 יקעװַא ט י נ ךיא ןיב ,ןטַארעג רימ טָאה ןעּפול יו ,?ַאלילע עפַאק ןיא ךיילג

 "פורַא ,ןַאטנָאפ םורַא ,רעטצניפ רעד ןיא ךיא בָאה טעשזדנָאלבעגמורַא

 וטסָאה סָאװרַאפ : ךיז טכַארטעג רעטיב ןוא רעטצנעפ ענייד וצ טקוקעג

 טימ ןטפעשעג ענייד ? ןקינייּפ וצ ךימ טנעמָאמ ַאזַא דָארג ןבילקעגסיוא

 טינ ןטלָאװ ייז .ןגרָאמ זיב ןגײלּפָא טנַאקעג ךָאד וטסָאה ןעּפול ַאוסנַארפ

 וד ןוא ןּפיל עניימ טנערבעג ךָאנ רימ טָאה שוק רעטסייה ןייד .ןּפָאלטנַא

 טרַאװ ןוא עפַאק ןיא ייג; :ןבירטעגסיורַא יוװ ,טוג ױזַא ,ךימ טסָאה

 "..! רימ ףיואא

 ?שנַאװער ?ןעמונעג המקנ וטסָאה ,ָאזלַא ---

 "עג טינ וליפַא בָאה ךיא !רימ ביולג ...רשפא וויטקניטסניא ---

 .שנַאװער ןופ טכַארט
| 

 ךיא ןוא ףיוא ךימ טסביוה וד ? עדיוה יד רעדיוו ,ָאזלַא ,זיאיס ---

 ..יירטמוא ךיד ןַאמ ךיא ןוא יירט טסיב וד .ּפָארַא ךיד ּפעלש

 .רשפא ױזַא ---
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 - צ על רעד ןביילב ןטנוא טעװ רעכלעוו ,רעד ןייז טעװ רַאנ ַא --

 יי .רעצ ט
 ?ריד זיא קינייו !ןטנוא ןיוש ךָאד ץיז ךיא -
 ,ךיילג טינ זיא ןטנוא וצ ןטנוא --
 ? ןיינ --

 ןקידלושַאב ןייד ןיא .ןעמענ טינ רעמ ךיא לעװ שנַאוװער ןייק ---

 יירפ ךיא ןיב ןָא רעטציא ןופ רעבָא .תמא לייט רעסיורג ַא ָאד זיא ךימ
 יװ יױזַא טקנוּפ .טלַאהּפָא םוש ַא ןָא .ךיז טליוװרַאפ רימ סָאװ ץלַא ןָאט וצ

 ,טנָאקַאב ךיז ןבָאה רימ רעדייא טביולרעד רימ בָאה ךיא
 ךיז וטסָאה לַאקָאלץנַאט ןיא ןטכענ ! שנַאלָאס ,ךיז ןָאמרעד ---

 ריד ךיז טָאה סע ...טנורג םוש ןייק קידנבָאה טינ ,ט ביולרע ד ןיוש
 -סיוא ךימ וטסָאה סָאװרַאפ ַא ןָא ,ערעדנַא טימ ןצנַאט וצ טסולגרַאפ

 ...ךעלעסנָאװ ענעריושעג יד טימ לעגָאשטש ןפיוא ןטיבעג

 רימ ךָאד טסָאה וד ןוא ,.ןייטש-וואורּפ ןיימ ןעוועג זיא סָאד --|
 ָאד סָאװ םעד ךָאנ ,רעטציא רעבָא .טיווק ,טלָאצעגּפָא טרָא ןַא ףיוא ךיילג
 גנואיצַאב ןיא זַא ,רָאלק ךיא עז ...קעטָאלמ יורפ טימ ...ןעשעג זיא

 -ַאב רעסואימ רעד טָא .ץַאזרע-עביל רָאנ ,עביל טינ ןעוועג זיא רימ וצ
 ןכָאנ ןזָאלעגרעביא ךיירקנַארפ ןיא ָאד ןבָאה ןשטייד יד ןכלעוו ,ףירג |

 טכַארבעגּפָארַא ןוא עטכע סָאד טקישעג ןענַאד ןופ ייז ןבָאה םייהַא .גירק
 | .. :?ץַאזרע;

 | ,טינ רעדיוו ךיד ייטשרַאפ ךיא --
 טמיטשעגנייא טלָאװ ַאינָאס ןייד ןעוו .ןייטשרַאפ וצ סָאװ ָאטינ --

 טסָאה וד ןעוו ,קירוצ געט רָאּפ ַא טימ ,עילעטַא ןיא רעהַא ןעמוקוצקירוצ
 ! ןפָאלעג טינ רימ וצ ךָאד וטסטלָאוו ,ןפורעג יז

 ,טינ זַא ךעלגעמ רעייז --

 ריד רָאנ ךיא ןיב גנושױטנַא רעטצעל ןייד ר ַא פ ןוא !וטסעז --
 טסָאה וד ןוא ,טעקַאנ ךיז ןָאטעגסיױא ,טריזָאּפ ,ןפָאלעגכָאנ גנַאלנכָאװ
 ,טקוקעגמוא טינ וליפַא רימ ףיוא ךיז

 ?יירט רעדָא ,קיניזטכייל ןיב ךיא זַא ?סָאד טזייװַאב סָאװ זיא ---

 יירט וטסיב רי א .ךָאד ךיא ןיימ סָאד ,יירט טסיב וד זַא ,סיוועג ---
 ,קעטָאלמ םַאדַאמ עטרעּפמולעגמוא יד יוװ יױזַא ,*ץַאזרע, רָאנ ןיב ךיא ןוא
 עקיטכענ יד .ץַאזרע ןעוועג ָאד זיא ,עלעטיה םעניילק ןוא ּפָאק ןסיורג ןטימ
 ,ןעמערב עצרַאװש יד טימ עקירָאה-סייוװ יד טָא ,לַאז-ץנַאט ןיא ענייד ?עייפ,
 ,טעשזדנַאלברַאפ רעהַא ךיז טלָאװ יז ןעוו ,ץַאזרע ןעוועג ךיוא טלָאװ

 ,ןייז טינ רעמ סָאד ליו ךי א

 -ָאס ןוא .ּפָאק םענעזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ןגיוושעג עלייוו ַא טָאה ןירב

 טרעביושעצ טָאה יז סָאװ רָאה עריא ןכַאמ-טכערוצ ןעמונעג טָאה שנַאל
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 טביילק יז זַא ןעזעגסיוא טָאה סע .דליב ריא ףיוא לַאפנָא ןדליוו ריא ןיא

 :ןטעב ןעמונעג ןירב ריא ייב ךיז טָאה .ןײגוצקעװַא ךיז

 ?ןרעהוצסיוא ךימ דלודעג לסיב ַא ךָאנ וטסָאה ,שנַאלָאס --

 ןיד ּפָא רעירפ שַאװ רָאנ .ךיא בָאה סָאד --- יז טכַאמ ,ָאי ---

 .יי רעדָא .סיוא וטסעז ײרעצלעמשדדלָאג ַא ןופ רערעקנעמיוק ַא יו ,םינּפ

 .ןשַאװאוצּפָא יו רעסעב עז ךיא !רימ ביג

: 

 ָאד זיא םיא יװ ,רעטרעװ ערעטיב עכלעזַא ךָאנ ,דָאנג ַאזַא ףיוא

 "וקעג זיא סע .טכירעג טינרָאג ןיוש ךיז רע טָאה ,ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא

 יװ ױזַא ןרָאצ רעקידנעמיױש סשנַאלָאס יװ ױזַא ,טרַאװרעדמוא ןעמ

 עקיטיונ סָאד ןגָארטעגוצ ריא רע טָאה קיביגכָאנ ,רעטרעוו עליק עריא

 סָאװ ,עלעגניי טקידניזרַאפ ַא יװ ,ןרעטש םעד טלעטשעגרעטנוא ןוא

 "נייא עקנילָאװַאּפ טָאה יז ןוא .רעטומ רעגנערטש ןייז ןופ ןגָאװצ ךיז טזָאל

 יּפָא ןעמונעג קיטכיזרָאפ ןוא ןיטנעּפרעט ןיא עלעכיט סייוו ריא טקנוטעג

 יז ןעוו ,ןגיוא יד ןכַאמוצ םיא ןסייהעג .םינּפ ןטרימשרַאפ סנירב ןשַאװ

 "ריווקרעמ ַא טימ ןָאטעג ץלַא סָאד טָאה יז ,ןעמערב יד וצ ןעגנַאגרעד זיא

 ןופ םיוק םיוק ןרעטיצ סָאװ ,רעגניפ עמערַאװ טימ ןוא טייקטכייל רעקיד

 ןופ ןעלדניווש ןעמונעג ןענירב טָאה ּפָאק ןיא .טפַאשביל רענעטלַאהעגנייא

 ַאזַא טָא ןוא תועשר עטלַאק ןוא סעכ טשרעקָא ;גנַאגרעביא ןטרַאצ ַאזַא

 ןוא ,ןקידנע לָאז יז טרַאװרעד םיוק ךיז טָאה רע .+ .טײקיצרַאהמערַאב

 ,טיוה רעקידייז רעד טימ טנַאה רעלעקנוט ריא וצ ךיז טּפַאכעגוצ דלַאב

 -עגוצ ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ,טלדנַאהַאב לדייא ױזַא םיא טָאה סָאװ

 סעּפע .רעגניפ וצ רעגניפ ןופ ןעגנַאגעגרעביא ענדעשז ,יז ןשוק ךיז טּפַאכ

 ,עריא טָאה יז רעבָא .םעט רעדנוזַאב ַא ןעוועג טלָאװ רעגניפ ןדעי ןיא יו

 -- לָאמַארעדיװ ןוא ןגיוצעגקירוצ רעגניפ ,עקידעקעמש ןיטנעּפרעט טימ

 ליפוצ לָאז דניק טקידניזרַאפ סָאד טינ טזָאל סָאװ ,עמַאמ עגנערטש ַא יו

 : ןשַאנ
 .ייןגָאז סעּפע טלָאװעג ךָאד טסָאה ---

 לייט ךיא ...ץַאזרע-עביל ןוא עביל ןגעוו .שנַאלָאס ,ָאי ,ָאי --

 א טייקירעגיינ ,עביל :סעירָאגעטַאק יירד ןיא ןייא עצנַאג סָאד

 ןייא טגָאלש עכלעוו ,יד זיא עביל עטסקרַאטש יד ,,.טיי הניואוועג

 טקיטלעוועג ןעמ ןעוו ,ןרָאי עגנזי יד ןיא סנטסיימ טמוק ַאזַא .ץילב ַא יו

 .טעװ ןגרָאמ סָאװ טינ טכַארט ןעמ ןוא ןליוו םענעגייא ןרעביא טינ ךָאנ -

 "קילגמוא ,לָאמטּפָא ,טכַאמ ןוא םירזממ ןריובעג טכַאמ עביל ַאזַא ,ןייז

 ,רעטסעפ קיטסייג זיא ןעמ ןעוו ,רעטעּפש ...ןבעל ןצנַאג ןפיוא ךעל
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 רעבָא ,שימרוטש ױזַא ןָא טינ יז טמוק -- רעשיטּפעקס ,רעטנכערעגסיוא
 ןוא ןעיוב וצ ,ןקירעדינרעד ןוא ןביוהרעד וצ קרַאטש גונעג ךָאנ זיא יז
 ,ריד וצ עביל ןיימ יוו ױזַא .טייצ רעבלעזרעד ןוא ןייא ןיא ןכַאמ בורח

 !שנַאלָאס ערעייט
 ...ןעלפייווצ וצ רימ ביולרעד ---
 ןקיטנייה ןייד ר ַאפ ףעשעג זיא ָאד סָאװ סָאד !טינ לפייווצ ---

 .טייקירעגיינ יד זיא סָאד .טרָאס ןטייווצ ןופ זיא סָאד ,רעהַא ןעמוק
 דימ טרעוװ ןעמ ןעוו ,טייהועטכירעגמוא ץנַאג לָאמטּפָא טמוק ענייא ַאזַא
 לָאז ןעמ טבילרַאפ יװ ...ןעיורפ ייב יוװ ױזַא רענעמ ייב ;עביל ןופ

 ,קירעגײנ-טפַאהקנַארק ,טגעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא ,סעּפע ןעמ טרעוו ,ןייז טינ
 ענעי רעדָא יד יױזַא יו ,ןליפ וצ ןוא ןעז וצ טלַאּפַאב שינעטסולג ַא ןוא

 -גדיל עבלעז יד ןבעלרעביא טעװ ןַאמ רענעי רעדָא רע ד ,יורפ
 עכלעוו .ןרָאװעג ליטש ןוא טכָאקעגרעביא ריד ייב ןיוש טָאה עכלעוו ,טפַאש
 ןיא ?ענעסַאלעגסױא יצ ,עקידועמעש :ןעמעננָא טעװ סָאד ןעמרָאפ
 ןופ רַאפעג יד יוװ זיא סע ....ןייגרַאפ טעו סע סעיסלואוונַאק ַא רַאפ סָאװ
 זיא סע .םעטָא םעד טּפַאכרַאפ עכלעוו ,קריצ ןיא (* עלַאטרָאמ-עטלַאס ַא
 טסנוק יד ןעוו ,וצ זיא טינ ןעוו ךיז טּפָאכ ןעמ רעכלעוו וצ ,דנוש ַא יו
 ןופ יז טסערעד רעלטסניק עטסערג יד וליפַא .טסערעד יז ןוא .טסערעד
 ןפײרגַאב ןעיורפ ןוא רענעמ עקיטכיזרעפייא עלַא טינ ...טייצ וצ טייצ
 ןליוו ייז .ןָאט וצ טינ עביל טימ רָאג טָאה סָאװ ,טייקירעגיינ עקיזָאד יד

 טנעוװָאהטעב ןטייבסיוא סָאד ןעק ןעמ יױזַא יו :ןפיירגַאב טינ ךיוא
 .טכערעג ןענייז ייז ןוא .עקנירעטַאק ַא ןופ יירעלירט ַא ףיוא עינָאפמיס ַא
 עכלעוו ,טייקירעגיינ רעלעוטקעס ןופ טפַארק-רוא יד רעבָא ןצעשרעטנוא ייז
 יד טָא ןעו ,טייקירעגינ ןיימ ןעוועג ךיוא זיא סָאד .וצרעד טביירט
 -רעיילשרַאפ ַא ,ענענָאטעגנָא ןַא רימ וצ ןעמוקעג טנייה זיא יויופ-סנעבור
 רעתמא ריא ןיא יז ןעז וצ טסולגרַאפ ךיז טָאה רימ ןוא .עטלעטשרַאפ ַא ,עט
 .רואול ןיא ישטידעמ-עד ירַאמ ןיגיניק יד יװ טזױלבטנַא ,טלַאטשעג
 ןופ ,טייקכעלטרעצ וצ ףרואוורָאפ ןרעטיב ןופ ןריא גנַאגרעביא םעד ןעז
 "רַאפ וצ ןעמוק םייב ןזיועגסױרַא ןפָא ץנַאג רימ טָאה יז סָאװ ,האנש
 | , .. .טייקטביל

 ...ןבילבעג טינ רעבָא ךָאד וטסיב ןיילַא ןעז םייב --

 ןופ לַאניפ םוצ רעבָא ןיוש טרעהעג ערעטייוו סָאד .טינ סיוועג --
 ַא ןכַאמ וצ ךיז טלייאַאב רעסַאפרַאפ רעבושח רעד ואוו ,ןַאמָאר-דנוש

 ;ּפָא רע טמס םענייא .קירעביא ןרָאװעג םיא ןענייז סָאװ ןדלעה טימ ףוס
 .קָאטש ןטפניפ ןופ ,סעמַאשזדַאּפ ןיא ,סיױרַא רע טפרַאװ ןטייווצ םעד
 ...רענעלַאפעגּפָארַא רעד ךיא ןיב לָאמ סָאד

 .גנורּפש-ןטיוט (*
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 "ירד רעד ןוא ,ונ ..!ַאהיַאה ,ןבילבעג ץנַאג רעבָא ךָאד טסיב ---

 ?עביל טרָאס רעט

 "עודנוא ךיז ןבָאה ױזַא .טייהניואוועג יד זיא עטירד סָאד ---

 סעמַאמ ערעזדנוא ןוא ,ןעיורפ ערעייז וצ טניואוועג סעדייז ןוא ןרעטלע ער

 ןעמיטניא רעייז וצ ,טניואוועג ןענייז ױזַא .רענעמ ערעייז וצ סעבָאב ןוא

 .סַאג רעד ףיוא ךעלגעט-גָאט טסעז וד סָאװ רעטנזיוט רעטרעדנוה ,ןבעל

 "עג יד .סעגערב עריא ןיא ךייט ַא יו טציילפ יז ,לַאמרָאנ ןוא ליק זיא יז

 "גיואוועג עקיזָאד יד זיא ,ןסיוו טסליװ וד ביוא ,עביל ןופ עמרָאפ עטסטניז

 עקניל ענעפורעג ױזַא יד ,עקירעגיינ יד טינ ןוא עביל-ץילב יד טינ ,טייה

 יד טקעדַאב ,תורוד ףיוא טלעטש טייהניואוועג עלעוסקעס יד רָאנ ,עביל

 עלַא רַאפ טנעה-רעטעברַא ןענָאילימ טרעפיל ןוא טעטש עיינ טימ דרע

 רעסיורג רעד ןופ רעייפ רעד ןעוו .עיצקודָארּפ-טלעװ רעד ןופ ןגייווצ

 "ירעד יד .טייהניואוועג יד ןעמעלַא ייב טביילב ,ןשָאלעגסױא טרעוו עביל

 ריא ןופ ןוא ןעמ טבעל ריא טימ .טסיירט ַא יװ טביילב יז . . .גנורענ

 ,דנַאנַאכָאנ ןרָאי רעקילדנעצ ,רעלכייּפש ַא ןופ יװ ,ךיז ןעמ טרענרעד

 וצ ךיז ןעמ טרעק .טייז ַא ןָא ּפֶא ריא ןופ טעשזדנָאלב ןעמ ןעוו וליּפַא

 ךָאנ רעסַאװ וצ יװ ,םוא לָאמעלַא טעמכ ,ריא וצ ךיז טרעק ןעמ .םוא ריא

 ריא טימ ךעלקערש ןוא ךעלבעל זיא עביל-טייהניואוועג ַאזַא .תורכיש ַא

 טייג סרעסיוועג עלַא ןופ ,יז טבעלרעביא סמערוטש עלַא ,טפַארק-השורי

 "עג זיא ןעמ ןעוו ,ףוג ןופ אשמ יד יװ טינ יז טליפ ןעמ .ןקורט סױרַא יז

 ,טלָאמעד טשרע ןקיטש ןָא ךיז טביוה ןעמ .ןעמעטָא םוצ טפול יד יוװ ,טנוז

 יד יװ רעמ ןורכז רעד טעברַא ָאד .טלעפ טפול עזָאלגָאװ יד טָא ןעוו

 ױזַא ,ךעלנײשרַאװ ,ךימ טָאה ,רע רָאנ ןוא ,ןורכז רעד טָא .טפַאשנדייל

 .ייקעװַא רימ ןופ זיא ַאינָאס ןעוו ,טקינײּפעג קידתונמחרבמוא

 ..יטצילבעגּפָא ?ַא ,ץילב ַא ? ךיא ןיב סָאװ ? ךיא ןוא --

 -עג רעד וצ ךימ טסָאה וד רָאנ .ןעמַאזוצ ץלַא רשפא ,ןיינ --

 .רימ טימ ןליּפש ןביוהעגנָא ירפ וצ .ןעמוק ןזָאלעג טינ טייהניואוו

 יד סימ ןוא ךימ טציירעג ןעּפול ַאוסנַארפ טימ .טגָאזעג ןיוש ריד בָאה ךיא

 ...לַאקָאל-טכַאנ ןיא רעצנעט

 ?קיטכיזרעפייא טכַאמעג ךיד טָאה סָאד ? סָאד --

 ...סעּפע ךָאנ ןוא .קיטעמוא רָאנ ,ןיינ --

 .סציּפשעגנָא ךיז יז טָאה -- ..? ךָאנ סָאװ --

 רָאנ ,רימ ןיא טינ ...טבילרַאפ ץלַא ךָאנ טסיב וד סָאװ ,סָאד --

 ...לַאד ינַא ןיא

 .ןַאינָאס ןיא וד יו ױזַא --- .,!ששש ---

 ...טייהניואוועג יד .טייהניואוועג יד ---
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 ךימ םענ ,ןפָאלעגוצ שנַאלָאס םיא וצ זיא -- !קיטעמוא טינ ייז --

 ! םורַא
 !לָאמַאטימ סעּפע סָאװ ---

 ביל בָאה ךיא .טסיב וד רעװו ךיא עז ,ױזַא טסדער וד ןעוו --
 | ,ריד ֹוצ ןקוקוצפיורַא

 + ?ןּפעלשוצּפָארַא ךימ ידכ --
 טסלָאז וד טינ ליוו ךיא .רעכעה ןייז טסלָאז וד טינ ליוו ךיא .ָאי ---

 ּ! םורַא ךימ םענ . .,ןייז רימ ןלָאז ךיילג עדייב .ןסיוועג ןיימ ןייז
 !שנַאלָאס ,עלקה ףכ ןיא .טימ ךימ ּפעלש .םורַא ךיד םענ ךיא ---

 ... ןעניימ ןעק ןעמ יו טכעלש יױזַא טינרָאג זיא םונהיג ןייד ןיא

3 

 ןפיײרגַאב טינ ןדילַאװניא עביל ןענעק טנגוי רעד ןופ טפַארק יד
 ןעמערַאװאוצנָא םיוק טגינעג טנעמַארעּפמעט רעד עכלעוו ייב ,יד טָא
 סָאד ייז ןבָאה ױזַא יו : ךיז ןרעדנואוו ,ךָאװ ןיא לָאמ ןייא ץרַאה סָאד
 ?ךיז טלּפַאצעג ױזַא ,רעטבילעג ַא ךָאנ טצכעלעג קירוצ טונימ ַא טימ

 .טגנערבעגסיוא ױזַא ךיז ןבָאה ייז סָאװ הטרח ,לָאמטּפָא ,וליפַא ןבָאה ייז

 ןַא ןופ :טמוק הטרח עקידרעכיוד ַאזַא ןענַאװ ןופ טינ הנימ-אקפנ ןייק
 -דימ רעקירָאיקיצרעּפ-ךָאנ ַא ןופ יצ ,טייקידרעבַאלש רענעריובעגנייא
 ןסינעג ייז ןעוו ,עכלעזַא .רעבלעז רעד זיא טַאטלוזער רעד ..? טייק

 רעד ףיוא ךיז ןעמערַאװ ,גנַאל-ןדנוטש ןפָאלש ךָאנרעד ייז ןזומ ,טונימ ןייא
 ,קיגיירעניא ןופ טינ טײקמערַאװ יד ןעמוקַאב עכלעוו ןליטּפער יוװ ,ןוז
 ,ןסיורד ןופ רָאנ

 ןקיטכיל ןייא טימ טנערב עכלעוו ,טנגוי עפייר יד זיא ױזַא טינ
 ןיא ריא ייב .טיורב רעכעלגעט רעד זיא טפַארק יד רעכלעוו ייב ,רעייפ
 ,לָאמטּפָא ,טייג סנזעוו עטכילרַאפ ייווצ ןופ סונעג רעדעי ןוא .טלוק ַא עביל

 רעד יא זיא רענייא רעדעי ןכלעוו ןיא ,זַאטסקע ןזעיגילער ַא ןיא רעביא
 ןוא ,ינק יד ףיוא ןטייווצ ןרַאפ טלַאפ רענייא ,רעקיבױלג רעד יא טָאג
 ,גנורעטעגרַאפ וצ זיב ןטייווצ םעד טביוהרעד רענייא

 טָאה ,טײקטבילרַאֿפ וצ המקנ ןופ גנַאגרעביא ןכעלצולּפ ריא ןיא
 טָאה יז .שרעדנַא טינ ,לָאשגָאװ ריא ףיוא ןענירב דיוד ןעמונעג שנַאלַאס

 .טָא ןופ ןָאלעגרעביא ריא רַאפ ךָאנ טָאה רע יצ ןוװאורּפסיוא טלָאװעג
 שנַאלַאט ןוא ,ןטלַאהעגסיױא וואורּפ םעד טָאה ןירב .ןערב ןזעיגילער םעד

 טָא ןבעגעגקעװַא רע טָאה ץלַא טינ זַא ,ןגייצרעביא טנעקעג ךיז טָאה
 .טעשזדנַאלברֲַאפ ןעוועג רעהַא םיא וצ ךיז טָאה עכלעוו ,יורפ-סנעבור רעד

 סָאװ רעמַאק ןלעקנוט-בלַאה םוצ ףױרַא םעד בילוצ ןענייז ייז
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 זיא'ס .ןָאקלַאב ןטיירב ַא ןופ טלַאטשעג ןיא ,עילעטַא רעד רעביא טגנעה

 ,טנַאקַאב ןעוועג ןשנַאלָאס ןיוש זיא עכלעוו רעמַאק עבלעז סָאד ןעוועג

 ריא ןופ טּפעלקעג ןוא טניואוועג ָאד טָאה לַאד ירנַא רָאטּפלוקס רעד ןעוו

 טימ ןטנצרעפ םעד יאול ןופ טעב עבלעז סָאד ; "ןירעצנעטדןעגנַאלש, ןייז

 -ָאס סָאװ ןסעטַאקילעד ענייפ יד טָאטשנָא רָאנ .ןעיירעצינש ץלָאה-סונ יד

 ןענעגונַאב טזומעג דניצַא ךיז יז טָאה ,טואוו ריא ןיא ןטָארטעצ טָאה שנַאל

 ןייז ןיא טַאהעג ךָאנ טָאה רע סָאװ ,ןסָאּפַאז עשינמלַא-יורטש סנירב טימ

 ַא ףיוא ןגָארטעגּפױרַא ךעלטניײרפטסַאג רעהַא ייז טָאה רע .רעמַאקיזייּפש

 ,ךעלכעטער עטיור ,טשרואוויימַאלַאס ,זעק-רָאפקָאר ,ןײװָאדרָאב :ץַאט

 ַא .(*ןטָאקסיב --- טיורב טָאטשנָא ,ןביורטנייוו עטקיטעּפשרַאפ עשינַאּפש

 רעייז טימ טרעסעברַאפ יז ןבָאה יז ןוא ןעוועג סָאד זיא הדועס עכעלרעגָאמ

 ןבָאה ייז סָאװ ,טייקנבעגעגרעביא רעצנַאג רעייז ייב רעבָא .טייקכעלטרעצ

 רעד זיא ,ךיז ןטעברעביא ַאזַא ייב ,ןזיוװעגסיזרַא ןטייוצ םעד רענייא

 ןוא טַאהעג טינ רעטרעװ ערעדנוזַאב ןייק ןבָאה ייז .קעוַא טינ טעמוא

 ןבָאה םוטש .טייקידועמעש עסיוועג ַא טשרעהעג ייז ןשיוצ טָאה סע

 רעד טינ סָאד זיאק :ןגיוא יד ןיא ןטייווצ םעד רענייא טקוקעגניײרַא ייז

 "..?גנורעטנענרעד עטצעל יד ןוא טיײצלָאמ רעטצעל

 יכנומיטש עטקירדעג ַאזַא ןטלַאהעגסיוא טינ ןירב טָאה רעטשרע רעד

 :ןָאטעג-גָאז ַא קירעיורט רע טָאה טייז ַא ןָא קידנקוקקעוװַא

 ייי ךיז ןענעגעזעג רימ זַא ןעניימ טנעקעג טלָאװ ןעמ ---

 םעד זָאלג ריא ןופ ןבעגעג-קנורט ַא רָאנ ,טרעפטנעעג טינ טָאה יז

 עמוטש ַא יװ ןעמונעגנָא ןירב טָאה ןגייווש ריא .ָאדרָאב ןקידנעמַאלפ

 | .ןרָאװעג רעקיטעמוא ךָאנ זיא ןוא גנוקיטעטשַאב

 ,ןטנוא ןופ .ןוז עקידנעיײגרַאפ יד ןעמוקעג ןדייב ייז זיא ףליה וצ

 יד ןיא .טייקיטכיל עסיורג ַא ןגָאלשעגפױרַא לָאמַאטימ טָאה ,עילעטַא ןיא

 ַא ןבעגעג"ץעז ַא טָאה רעטצנעפ ענעגנַאהרַאפ ףָאטש ןטכייל טימ ,עסיורג

 ןבלַאהטרעדנָא ךָאנ .רעטירד ַא ,רעטייווצ ַא---םיא ךָאנ ןוא ,זיּפש ענעדלָאג

 יש ַא ןעוועג דניצַא סָאד זיא ,ןָא ירפרעדניא ןטכענ ןופ ,געט עקיאיינש

 סָאװ ,יד ןיפ ענייא ;גנושַאררעביא עכעליירפ ַא ,זירּפרוס רעקידנענ

 ,רעטניוו ביוהנֶא ןיא רָאפ לָאמטּפָא יז ןעמוק טַאמילק רעזירַאּפ םעניא

 טימ םורַא ךָאנ ךיז ןגָאלש ,םי ןשידנעללטימ ןופ ,ןטניוו-םורד יד ןעוו

 ןעק ןעמ ןוא סיוא גנולצולּפ סע ךיז טרעטייל ןעיינש ןטימניא .עקידנופצ

 - / :םוא ךיז טרעק רעמוז-ףוס רעייּ ַא זַא ,ןעניימ

 טנייה ,ןייש ױזַא טייגרַאפ גָאט רעד !ןוז יד ,שנַאלָאס טכַאמ ,עז ---

 ? קיטעמוא ױזַא זדנוא זיא סָאװרַאפ

 .סרעקערק (*
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 טינ ןעגנַאגַאב ןענייז וד ןוא ךיא לייוו ,ןופרעד טמוק סָאד ---
 .. ןכַאז ענייש ןייק

 ,..סנטסקינייוו --- ךיא !ןגָאז וטסליוו ןכערברַאפ ַא --
 זיא'ס זַא ,ןעמוטש ןייז טימ טקיטעטשַאב .ןגיושעג ר ע טָאה דניצַא

 ,יױזַא

 -ערָאװעג-ליק ריא טימ קַאב ןייא ןטעלג ןעמונעג םיא טָאה שנַאלָאס
 ; טנַאה רענ

 סָאד טעװ ... ךיוא -- לעז יד ,טקעלּפרַאפ דליב סָאד רָאנ טינ --
 ? ןשַאװאוצּפָא רעווש ןייז

 ? לעז יד יצ דליב סָאד ---

 ...ןכַאז עדייב ---

 .רעמ טינ דניצַא בָאה ךיא עכלעוו ...דלודעג ךס ַא טימ --
 | .טינ ךיוא ךיא ---
 ןטייבוצרעביא ןעװעג עטסעב סָאד טלָאװ דנַאטשוצ ַאזַא ןיא --

 רעקידנלייה ַא ןיא יו ,סונעג ןקיטסייג ַא ןיא ךיז ןפרַאװנײרַא ,םורַא םעד
 ןעוועג דניצַא טלָאװ עטסעב סָאד .טכַאװשעגּפָא זיא ץרַאה סָאד ןעוו ,ענַאװ
 -ומ ַא ןופ ןלַאז עכעלרעה ךרוד ךיז ןייגכרוד ,טרעצנָאק ןטוג ַא ןכוזַאב
 ,ליּפשייב םוצ רוואול ןיא ,םואעז

 ! טעּפש וצ ןיוש זיא ןייג רוואול ןיא ,ָא --
 :לרעגיײז:טעלסַארב ןייז ףיוא ןבעגעג-קוק ַא טָאה ןירב

 ןעמ טסילש טייצ-רעטניוו .ףניפ דלַאב ןיוש זיא'ס .דָאש ַא --
 ןלעװ ,טסליװ וד ביוא .טינ סָאד רימ טרעטש סרעדנוזַאב רעבָא .רעירפ
 ָאד קידנגיל ,טכַאנ ןוא גָאט ןשיוװצ ,רוואול ןרעביא ןייגכרוד ךיז רימ
 ןייד רימ ביג ןוא ןגיוא יד רָאנ ךַאמרַאפ .ןָאקלַאב-ףָאלש ןפיוא ןעמַאזוצ
 ךיד לעװ ךיא .רימ ףיוא ךיז זָאלרַאפ ןוא טינרָאג ןגעוו רעלק .,טנַאה
 רימ ...עשזדנָאלברַאּפ טינ ןטרָאד ךיז ךיא לעװ טייהרעדנילב .ןריפ
 ואוו ןטרָאד ,טייז-ירעלויט רעד ןופ ייזומ-רוואול ןיא ןײרַא ָאזלַא ןעיײג
 יזַא ךיז ןביוהרעד ,רעלדָא ןקידנעילפ ןטימ ,לָאמקנעד-ַאטעבמַאג רעד
 רימ ןוא ; ךיירקנַארפ רעקיבײא רעד ןופ ץלָאטש רעד יװ ,טנַאזָאּפמיא
 . . .ןרוטּפלוקס עקיטנַא יד וצ ,רעלעק ןיא ּפָארַא ךיז ןזָאל

 ?ןגייטש ןוא ןגייטש ךָאנרעד ידכ --

 ןרוטלוק עטסטלע יד ןופ ןעלצרָאװ יד וצ ...טסליװ וד ביוא --
 ןרעלעק-רוואול יד ןיא טצנַאלפרַאפ ףיט ןענייז ייז .ּפָארַא ךיז רימ ןזָאל
 ץנַאג ,ןביוא טסנוק עיינ ץנַאג יד ןזייּפש ןוא טּפָארק רעייז ןטרָאד ןעיצ
 -טינַארג ןוא טלַאזַאב יד יו ױזַא ןעלצרָאװ יד ןענייז רעווש . ..ןביוא
 ...סעכָאּפע רעשיטּפיגע ןוא רעשינָאליבַאב רעד ןופ ןרוטּפלוקס

 ..!ךימ ריפ .ךָאנ ריד ייג ךיא ---
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 רימ ןּפַאכ ,ןעלצרָאװ יד וצ ּפָארַא ךיז ןזָאל רימ רעדייא !טרַאװ --

 -כרוד ןרעװ רוואול ןופ טנעוו עטלַא-לדייא יד .רעטסייג ייווצ יוװ ,ילפ ַא

 ,תורצוא עכעלשטנעמ עסיורג .זָאלג רעטנוא יוװ ץלַא ןעעז רימ ןוא קיטכיז

 ,טריסַאלק ןוא טכַארבעגנעמַאזוצ ץלַא סָאד טָאה סוינעג רעשיזיוצנַארפ רעד

 יד יװ ,טכַארבעג ןצונ ערענעלק ןייק טינ סָאד טָאה טסנוק-טלעוו רעד

 עלַא ןופ גנודליב רעד רַאפ -- עידעּפָאלקיצנע עשיזיוצנַארפ עטשרע

 זַא ,טינ ןעד וטסעז םעד רעסיוא ןוא .טלעוו רערָאג רעד ףיוא רעקלעפ

 לָאמַא טָאה טלעו יד סָאװ זיוה - םול ש עטסערג סָאד זיא רוואול רעד

 . טינ טייוו ױזַא רעטציא זיב ךָאנ סָאד טָאה *סנָאשיײנ-װָא-גיל, יד .? טַאהעג

 .טכַארבעג
 ? םולש טימ ןָאט וצ רוואול רעד טָאה סָאװ ---

 ןבָאה ןכָאּפע ןוא רעטעג עלַא ,רעקלעפ ןוא ןסַאר עלַא .טָאה רע --

 ענָאדַאמ רעד וצ טנעָאנ ָאד טייטש רעטיּפוי .טכַאמעג םולש גנַאל ןיוש ָאד

 "טולב ,תונברוח לפיוו .איבנ ןשיבַארַא םוצ סיריזָא רעשיטּפיגע רעד ןוא

 ןפורעגסױרַא ןיוש ןבָאה ןטײקמַאזיורג ןוא ןעגנוקירדרעטנוא ,ןעגנוסיגרַאפ

 גרעב !דמחומ ןוא סוטסירק ,ַארטימ ןוא רעטסַארָאז ,ַאדדוב ןוא ַאמהַארב

 / ןיוש ןבָאה טעטש עלַא .רענייב ענעסערפעגּפָא-ןבָאר ןופ ןוא רעבייל ןופ

 "ער ןוא רעכוז-טָאג ,רעטעג עלַא יד טָא ןופ טור םוצ טנערבעג לָאמ ןעצ

 ןדירפ ,טקיאורַאב עלַא ךיז יז ןבָאה רוואול ןיא ,ָאד רעבָא .רעפַאש-עיגיל

 ,םענרענייטש ןייז ףיוא הליחמ ןופ לכיימש ןטימ רעדעװטעי ,ןסָאלשעג

 ,רעלטסניק ךס ַא ןופ ןעמענ יד ...טכיזעג ןטלָאמעג רעדָא םענעזדנַארב

 "דנוא וצ וליּפַא ןענייז ,טקיביײארַאפ ןוא טרעּפרעקרַאפ ייז ןבָאה עכלעוו
 ןבעל ןלָאבמיס עקיטלַאװעג ערעייז רעבָא ,ןעגנַאגרעד טינ ןרעיוא ערעז

 עצנַאג רעביא ערעייז טנעה יד סיוא ןקערטש ןוא ָאד ךָאנ ןבעל ייז .ךָאנ

 רענייב סנפיוה עטרעכיוררַאפ ןוא עסייו רעביא ,האנש ןופ ךשוח-ירה
 עלַא ,עלַא םערָאװ .טייהרעמוטש עלַא ייז ןפור *!ןדירפ, .רעריטרַאמ ןופ

 -ייא ךָאנ טפַאשקנעב רעכעלשטנעמ רעד .ןופ ,לַאװק ןייא ןופ ןעייג ןטלוק

 .טנעה עשירעפעש ןופ ןטָאנקעג ןענייז ןלָאבמיס עלַא ןוא .טייקנייש רעקיב

 רעזדנוא טימ טייהשטנעמ רעד רַאּפ ןגָאז וצ סָאװ ןבָאה ,ייז ןגָאז ,רימ

 ערעייא טימ ריא טינ ,ךַאוּפש רעקיברַאפ ןוא רענעזדנַארב ,רענרענייטש

 טימ קעװַא !ןדלעה-המחלמ ריא ,ןלייפ עקיטפיג ןוא ןדרעװש עניירמוא

 ןעניז רימ !רעליימ עשירענלעז עבָארג ןוא טנעה עקיטולב ערעייא

 -רעלטסניק ןופ .ריא טינ ןוא ןליו ןכעלשטנעמ ןופ ןרָאדַאסַאבמַא יד
 ןסיורג םוצ ,ָאד ןוא סױרַא רימ ןענייז טלעוו רעטלַא רעד ןיא ןטלעצעג

 ןוא טנעה ןָא זדנוא ןופ ךס ַא .טרעקעגמוא ךיז רימ ןבָאה ,לּפמעט-טסנוק

 זדנוא טעז ריא יװ ,זענ עטּפַאלקעגּפָא ןוא רעדילג ענעכָארבעג טימ ,סיפ
 ָאד ,טרָאפ ךיז רימ ןבָאה טרעקעגמוא רעבָא ...גָאט ןקיטנייה וצ ָאד
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 הליפת ,זדנוא רַאפ ןעינק טלָאז ריא רעמ טינ ןליוו רימ .ןביילב רימ ןליוו

 ריא רָאנ ןליוו רימ .ןעמָאנ רעזדנוא ןיא עקיביולגמוא ןטכַאלש ןוא ןָאט

 טלָאז ,טײהנעגנַאגרַאפ רעזדנוא ןופ ,ןענרעל ןוא ןרעדנואווַאב זדנוא טלָאז

 ..! ךיוא סעּפע ריא

 טימ ןבעגעג עשטּפעש ַא שנַאלָאס טָאה ..!ילפ ךיא ---

 | .ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ ןוא ןּפיל עקידנעלכיימש
 יד ןיא ּפָארַא דניצַא ךיז ןזָאל רימ !עביל ןיימ ,קיטכיזרָאפ ---

 -גזיוט רַאפ ןופ רעלטסניק עטשרע יד וצ ,רוואול ןופ ןרעלעק ענרענייטש

 טימ ,עיזַא-ןיילק ןופ ןרוגיפ עשיטיטעכ ןוא עשירעמוס יד וצ .ןרָאי רעט

 ,ךעלעטיה ענרעצלעּפ ערעייז טסעז .קירוצ רָאי טנזיוט טכַא ןוא ןביז

 רעד יו יױזַא ןייטש ןופ סױרַא ןסקַאװ סָאװ ,ּפעק עקידכעלייק טשרעייז

 ןיױש זיא ץלַא ? ןעדָאר רעטסיימ ןשיזיוצנַארפ םענרעדָאמ ןופ *קנַאדעג ;

 .רעד יו ױזַא ,טייצ ןופ דָאר רעד ןיא רעביא רָאנ ךיז טרזח סע .ןעוועג

 יו ,טגײלעגנָא לָאמעלַא סע זיא טרָאפ ןוא .גנילירפ ןיא טיווצ-ןשרַאק

 רענערָאלרַאפ ַא יו ,תונידמ עטייוו ןופ םוא ךיז טרעק סָאװ רעטנעָאנ ַא

 עקשטיטלַא ענייז וצ ריט עטמירקעגסיוא יד ףיוא גנולצולּפ טנפע סָאװ ןוז

 | ...ןרעטלע
 -.טולב עריא טימ עידניא ןטָארטרַאפ ךיוא זיא ןרעלעק יד ןיא ָאד

 -סירב ערַאברעדנואוו עריא טימ ןוא ילַאק ןוא ַאויש רעטעג עקיטשרוד

 יו סיוא ןעעז סָאװ ,רעמינּפ עקיטעמוא עטצינשעג טימ ,ןעיורפ עקיט

 ןפיוא ןענערברַאפ טייג ןעמ סָאװ תונמלא עשינַאמהַארב יװ ; תונברק

 רימ ןעעז ַאד ....גנולצולּפ ןברַאטש רענעמ ערעייז ןעוו ,ןפיוהרעטייש

 ןפילגָאריה סעמעוװ ,ןעקסורטע יד ןופ קרעוו-טסנוק ענעבָארגעגסיױא יד

 -עג ַא .גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ןרָאװעג טרעלקעגפיוא טינ ךָאנ ןענייז סע

 ןגָאפָאקרַאס ערעייז .גנומַאטשּפָא רעשיטימעס ןופ קלָאפ לופסינמייה

 עראברעדנואוו .ךַאלפ ןענייז ןעיירעלָאמ עדעייז .עשיטּפיגע יד ןענָאמרעד

 ןוא ןצכעוטנָא ,ןזַאװ עדעייז ןוא .עוויטקעּפסרעּפ ןופ רוּפש ַא ןָא ןטעוליס

 ןשינַאקירּפַא ןופ םינכש עשיקינעפ עטנעָאנ יד ןענָאמרעד ןטיז עטלָאמעג

 עקיסקיוועגכיוה ,ןדלעה עשיריסַא ןוא עשיאעדלַאכ יד רימ ןעעז ָאד .גערב

 ערעװשילוקסומ עקידמשוגמ טימ ןוא דרעב עקיקעריפ טימ ןּפַארטַאס

 -ולעגסיוא טימ ןוא סמערָא-ןטעלטַא יד ןיא ןבייל עטקיטשרעד טימ ,סיפ

 -ירק עשיסרעּפ יד רימ ןעעז ָאד .רעייא עטכַאקעג יו עטרַאה ,ןגיוא עטעּפ

 שנירג ןיא ;טלעטשעגנעמַאזוצ סעילכַאק ןופ ,ןפעילער עטזָאלגַאב :רעג

 ןופ ָאד זיא ץלַא ,סנקור יד ףיוא ןלייפ טימ לופ ךעלדייש טימ ,ןעלטנַאמ
 -יז עטרעּפמולעגמוא -- לָאמטּפָא ,עקידארומ ןופ ןוא גנואווש ןסיורג

 ,דרע רעד ףיוא סעכָאּפע עטשרע יד ןופ ןשינעפעשַאב יד יו ױזַא ,סעיסנעמ

 -עגידרע רעד וצ ךעלנע ןעוועג לָאמעלַא זיא טסנוק רעד ןופ עטכישעג יד
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 דרע רעזדנוא רעביא ןענייז סעכָאּפע עשיגָאלָאעג עטייוו יד ןיא ,עטכיש
 -עשטשַאי ןכָארקעגמורַא ןענייז סע ,ןלידָאקָארק-זיימרעדעלפ ןגיולפעגמורַא

 -סיוא רענייצ טימ ,ןטומַאמ עקירָאה -- רעטעּפש .זיוה ַא יװ סיורג סער
 רעזדנוא ןופ יד יװ סיורג ױזַא לָאמ יירד סרעגיט .סעהוד יו ענעגיובעג
 -- ןרעב-לייה ;םיריזח עדליוו ייב יו סיורג רענייצ-סייר טימ ,עכָאּפע

 ןטסָאמרַאפ סיורג וצ טלָאמעד ךיז טָאה רוטַאנ יד . ..ןסקָא יו ערעווש

 ףיוא ןטייקנייפ ןטיברַאפ ,עלעדייא סָאד טינ ,עטנַאזָאּפמיא סָאד טכוזעג
 רעסיוא .עכיוה ןוא עטיירב ןוא עגנַאל סָאד ףיוא -- ןברַאפ ,סעיסנעמיד
 ,סעגערב-םי יד ןופ ןדיירק יד ןיא ,ַאטוי ןופ גרעב עקימייל יד ןיא רענייב
 יד ןופ ויא יבָאג רבדמ ןופ ןדמַאז יד ןיא ןוא ריביס ןופ זייא םעד ןיא
 .ןבילבעג טינרָאג ןשינעפעשַאב עשיטנַאגיג עלַא

 עריא ןיא טָאה יז ךיוא ןעשעג עבלעז סָאד זיא טסנוק רעד טימ

 -רעטסיימ ,ןסַאמ עסיורג ףיוא טײקטרַאצ ןטיבעגסיוא סעכָאּפע עטשרע
 םעד ףיוא --- האנה עפיט טיג סָאװ סָאד ןוא ,עלַאסָאלָאק סָאד ףיוא טּפַאש

 יּפ עקידארומ טיובעג יז טָאה ןטייצ ענעי ןיא . ,.ןעניױטש-טכַאמ סָאװ

 יז טָאה ןטייצ ענעי ןיא .היח-בלַאה בייוו-בלַאה --- ןסקניפס ןוא ןדימַאר
 עטלגילפַאב ,עקידרָאב טימ רעסעלשיסוירַאד ןוא ךןָאגרַאס עריא טיובעג
 ןענעק ןשטנעמ ןעצ סָאװ -- ןלייז עשיטּפיגע :ןעגנַאגנייא יד ייב ןסקָא
 קיצנַאװצ ,סַָאדדוב עשיטנַאגיג ןפַאשעג טָאה יז .ןעמענמורַא טינ ייז
 . ..סעדָאגַאּפ עקיקָאטש

 ,ןלײשסױרַא ןָא ךיז ןביוה ןעגנוטסעמרַאפ עקידמיואמ יד טָא ןופ
 -עבָא עלופטכַארּפ עריא טימ טסנוק עשיטפיגע:טעּפש יד --- בױהנָא םוצ
 -ַארג ןופ ,םיכאלמ ןוא רעטעג ןופ סעיצרָאּפָארּפ ערענעלק טימ ןוא ,ןקסיל
 סױרַא ךיז טלייש רעטעּפש .ץנַאלג-לגיּפש לקזיב טרילָאּפ ןוא טכַאמעג טינ

 טגײלעג טרעװ טכיוװעג עצנַאג סָאד רעכלעוו ןיא ,טסנוק עשיכירג יד
 -וס ןופ תוברוח יד ףיוא .טייהנעמָאקלופ ףיוא רָאנ ,סיור ג ףיוא טינ
 עכַאּפע עטלדייאעגסיוא עיינ יד טילב ,עיסרעּפ ןוא םירצמ ,לבב ,ַאירעמ
 .םיוצ ןטלַא ןַא ףיוא סעיניצילג עיולב ןוא ןָאמ רעטיור יוװ ױזַא

 יד סיוא ךיז ןרעטיול סעכָאּפע עשיגָאלָאעג עשירָאטסיהרַאפ יד ןיא
 ,ןיד טרעוו טפול יד .ןזַאג ערעווש ןופ ןוא עשזַאס רעשינַאקלואוו ןופ ןעלמיה

 ףעילפ טינ ,טפול ַאזַא ןיא ,רעמ ןיוש ןענעק ןענָאקַארד עקידמשוגמ
 ןעילפ ןענעק טפול רעיולב רעיינ רעד ןיא .סיוא ןרנּפ ןוא ּפָארַא ןלַאפ יז

 רעד ןיא ןוא ,ךעלרעדעלפ עטרילָאק ןוא ןעלגיופ עקידרעדעפ-טכייל רָאנ

 עכעלקילג ןוא קַאמשעג ןטוג ,המכח ןופ ,טפול רעשיכירג רעטריניפַאר

 -סיוא ַאזַא ןייטשפיוא לָאז סע ךעלגעמ טרעוו ,סעיצַאוטיס עשיטילָאּפ

 .ןענַאטשרַאפ יז ןבָאה סָאידיפ ןוא סעלעטיסקַארּפ יו ,טסנוק עטלדייאעג
 עטקַאלעגיץרַאװש ,עטּפעלקעג-ךעלרעדנואוו יד ףיוא ךיוא ןעמיווש'ס
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 עכעלדליב ַא עזַאװ רעדעי .סעזַאװ עטלָאמַאב רוּפרוּפ ןוא דלָאג טימ ןוא

 -עגסיוא שינָאמרַאה ןענייז עדנעגעל ןֹוא טלוק ,עטכישעג ואוו ,הליגמ

 -נעמַאזוצ ןרוטַאינימ עקיצנוק ןופ ,ןלַאריּפס ןיא ךיז ןעלקיוו ןוא טשימ

 לַאעדיא רעד -- דניק ןטימ טעמרעה :סיוא ןסקַאװ סע .טלטייקעג

 לַאעדיא רעד -- סָאלימ ןופ סונעוו ןוא טייקנייש רעשליבצנַאמ ןופ
 ןופ ךעלקינייא:רוא יד ןענייז סָאד .טייהנעמָאקלופ רעכעלבייוו ןופ

 ןופ ךעלקינעמילּפ יד ,עיזַא-יילק ןיא ןרוגיפ ענטעמַאה עשירעמוס יד

 רַאפ סָאװ רעבָא ...ןסָאלָאק עׂשיטּפיגע יד ןוא עשינָאליבַאב יד
 רעבלעז רעד זיא סע !ןעגנוכיירגרעד ַא רַאפ סָאװ ןוא געוו רעטייוו ַא

 ,רעגיט ןקיטכערּפ ןשיװצ ןוא ןָאטסָאדאמ ןשיװצ סָאװ געוו רעטייוו

 -ָאטסיהרַאפ רעד ןשיװצ ,שריה ןקיסיפטכייל ןוא -- טומַאמ ןשיוװצ

 ןופ לַאעדיא סלַא רעבָא ...דניקנשטנעמ ןוא אלירָאג רעשיר

 טכיירגרעד טינ ןבעל ןיא ךָאנ זיא סָאװ ,רעּפרעק ןכעלבייוו-ךעלשטנעמ
 .ָאלימ ןופ סונעוו יד ,גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ,סיוא טרָאפ זדנוא טעז ,ןרָאװעג

 רעד טינ לָאמניײק ךָאנ טָאה לַאװסיױא-טכעלשעג סניװרַאד סָאװ ,סָאד
 לָאמ ןבלַאהטרעדנָא זיא סונעוו יד .טסנוק יד טכיירגרעד טָאה ,טכיירג
 ףיוא ,סיוא ןגעווטסעדנופ טעז ןוא יורפ עקידעבעל ַא יװ סיורג ױזַא

 -רַאה ױזַא .טקואוו רעכעלבייוו רעלַאמרָאנ ץנַאג ַא סלַא ,לַאטסעדעיּפ ריא

 ױזַא ,רעדילג עטרעײלשרַאפ ןוא עטעקַאנ עריא עלַא ןיא יז זיא שינָאמ |
 ןשיטעטסעיַאמ ןבלַאה ריא ןיא ,עילַאט ריא ןופ גיוב םעד ןיא --- לבָאנ
 עריא ,גנוטלַאה-ּפָאק ריא ןיא ,גנוריּפַארד רעקיטלַאפ ריא רעטנוא טָארט
 ןלוקסומ יד טימ ןסקַאװעגנעמַאזצ לדייא ןוא טסעפ ױזַא ןענייז טסירב

 עקידנצָארּפש יוװ ,ןיילק סיוא ןעעז ייז זַא ,סעציילּפ ןוא ךיוב ריא ןופ

 עריא רעטנוא ןעגנוליוהסיוא יד .עלעזַאג'גרעב רעגנוי ַא ןופ רענרעה

 ַא ןיא יו ,ןטפיה עטרעײלשרַאפ עריא ןיא ,ךייוו ױזַא רעביא ןעייג סמערָא
 סױרַא טינ טפור יז ,טײקטעקַאנ ריא טימ טינ טריקָאש יז .עזַאװ רעקנַאלש
 -ַאטסעװ עקילייה ַא יו תועינצ טימ לופ זיא יז .קנַאדעג ןקניל םוש ןייק

 ןעוסיוא שטָאכ .טכוזרַאפ טינ דניז ןייק לָאמ ןייק ךָאנ טָאה סָאװ ,ןיל
 טינ זיא טיקכעלרעטומ יד ןעמעוװ ,יורפ עקיטייצ ַא יו סיוא יז טעז
 יװ ,ןצנוק ןָא טמעקרַאפ ןענייז עריא רָאה עקידלזיורק-טכייל יד ,דמערפ
 ןקנַאלש ריא ףיוא ןפרָאוװרַאפ ,ןדײשַאב ןוא קידוונח ,ןעמולב-דלעפ לטניב ַא

 ףּפיל ענעטינשעגילַאעדיא עלופ יד ףיוא רעריא לכיימש רעד טנייה .ןקַאנ

 רוועדעש רעד --- ַאדנַאקַאישזד ַאזילדַאנָאמ ןופ לכיימש םעד טנָאמרעד רע
 :רענעדײשַאב ,רענעביוהרעד ךס ַא רעבָא .ישטניװ-ַאד ָאדרַאנָאעל ןופ
 ןעק עכלעוו ,ןיטעג-בלַאה ןוא יורפ-בלַאה ןופ המכח-רעביוא טימ לופ
 זיא יז ןוא ; סיפ יד וצ ריא ןעינק עכלעוו ,רענעמ יד ןופ ןטײקכַאװש עלַא
 , .,לחומ ץלַא ייז
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 ןגיוא עטכַאמרַאפ שירעמיורט טימ שנַאלָאס סיוא טפור -- !ַא --
 ,ןייז טפרַאדעג ךיוא ךיא טלָאװ ַאזַא --

 - ,טכיירגרעד זיא סָאװ ,סָאד .ןדירפוצ טינ ןעוועג רעדיוו טסטלָאװ ---
 ןגיוא יד רַאפ לַאעדיא ַאזַא ןבָאה וצ זיא רעסעב .טרעוו ןייז טרילרַאפ
 סונעג ַא רעבָא זיא סע ...ךיג ױזַא טקלעװרַאפ סָאװ ,בייל ןכַאװש ןיא יו

 רעטלזיירגעג רעד יװ רָאּפ עכעלרעה ַאזַא קנַאדעג ןיא ךיז ןלעטשוצרָאפ
 ןלעטשוצרָאפ קילג רעשירעפעש ַא זיא סע .יורפ-סונעוו ַאזַא טימ סעמרעה
 -רַאה עלַאעדיא עכלעוו .ןריובעג ןָאק רָאּפ ַאזַא רעדניק ַארַאפ סָאװ :ךיז

 -עשַאב-ךשטנעמ עכלעזא סעיצרָאּפָארּפ ענעטלַאהעגסיוא ןוא טייקשינָאמ
 עיור יד ךיז ןבָאה ,שנַאלָאס ,טסעז וד יו ..! ןכיירגרעד ןענעק ןשינעפ

 טעברַאעג .לעלַארַאּפ טלקיװטנַא ,רוטלוק עשישטנעמ יד יװ ױזַא ,רוטַאנ

 ןבָאה סיורג עטרעּפמולעגמוא יד .לעלַארַאּפ ךיז טרעסעברַאפ ןוא ךיז ףיוא

 -- עטנַאזָאּפמיא-םתס סָאד .ןוא ,עשינָאמרַאה סָאד וצ טריפרעד ןדייב ייז
 ןוא ןעמולב'ןָאמ יוװ יױזַא טקנוּפ רעבָא .רוטַאינימ רעלַאעדיא רעד וצ

 רעדָא ,ןָא ןעמוק ןציה ענעקורט יד ןעוו ,ןקלעוו ןוא ּפָא ןעילב ןטעלָאװ

 עטסרַאברעדנואוו יד ּפָא ןעילב יױזַא ,ךיז ןזָאלבעצ ןטניװ:-טסברַאה יד ןעוו
 רעטסלדיא רעד ןוא ןברַאפ ןוא סעיניל עטסנעמָאקלופרַאפ יד ,רעבייל

 .רוטלוק רעכעלשטנעמ רעד ןופ טסברַאה רעד ןָא טמוק סע ןעוו ,קַאמשעג

 רעקיניײּפ-המשנ עקידנצכערק ,עקידנענייוו יד סָאד ןענייז לַאפ ם ע ד ןיא
 ,סעירעטסימ עקירעיורט ענייז טימ םוטנטסירק ןופ רעברַאדרַאפ-בייל ןוא
 -גַאהעג םעד דובכל תוליפת עטקַארטסבַא ןוא ןטייצלָאמ עלופסינעמייהעג

 ,ךיז ןטישעצ ןעמולב .טלעו רעד ףיוא טסברַאה טרעו סע .טָאג םענעג

 ,ןלַאפ רעטעלב עטקלעװרַאפ .טמערעוורַאפ ןרעוו תוריּפ עטקיטייצעגרעביא

 יד ןלַאפ ןעלזדניא עשיכירג יד ףיוא ןוא הכולמ רעשימיור רעד ןיא ןוא
 ןעמָאנ ןיא .ןעגנוכיירגרעד-טסנוק עטסכעלרעה ןוא עטסנעש יד ןופ ּפעק
 טימ סעטוק עקיצומש ןיא ,ןכַאנָאמ ,ּפעק יד ןלַאפ טָאג ןטקיציירקעג ןופ
 עכעלבייו עקידנעילפ יד ...ּפָארַא ייז ןקַאה ,טלטרַאגעגרעטנוא קירטש

 ,יד טָא ,דיילק-קינוט ריא ןופ ןדלַאפ-טכַארּפ יד טימ ,ּפָאק ַא ןָא ,רוגיפ
 יז ,רוואול ןיא שזַאטע ןטשרע ןופ ּפערט יד ףיוא ךיז טביוהרעד עכלעוו
 -רַאפ ןצנַאג ריא טימ טיירש ןוא ןעלגילפ-רָאמרַאמ עריא טימ טרעטַאלפ

 .טייצ ריא ןופ טיײקנלַאפעג רעכעלשטנעמ רעד רעביא ףוג ןטרעיילש
 -עג ןוא ריא םורָא ןקיטנא עטלעטשעגסיוא יד ןשיווצ ּפָאק ריא טכוז יז
 ...םינ םיא טניפ

 .סעכורעװַאז ענייז טימ רעטלַאלטימ רעקידרעטניוו רעד ןָא טמוק סע

 -רַאפ טינ ןייז טיפ ,תוירזכַא ןוא תומחלמ ענייז טימ ,ץנַארעלָאטמוא ןופ

 ןרַאפ ךיז ןעמעש ןייז טימ ,ןביולג סנטייווצ ַא ,גנוניימ סנכש ַא ןגָארט
 "ןעיורפ ענעסָאלשעג ןוא טיה ערעווש-קידהנושמ ענייז טימ ,ףוג םענעגייא
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 -ַאנמוא ןוא ןטסורב עטסערּפעגנייא ,סעטַאיּפ יד זיב זדלַאה ןופ רעדיילק
 ןוא טסיוװ ןבעל סָאד זיא טסנוק ןָא רעבָא .סעילַאט ענעגיוצעגנייא-ךעלריט

 טמענ ןוא ןייא סָאד טעז רעטסיולק רעשילױטַאק רעד .סואימ --- טיוט רעד

 -ךיורייו טימ ,עצרַאװש ענייז רעטנוא ס עזומ עטלגָאװרַאפ יד ןיײרַא
 "עקיטש רעד ןיא ,ייז ןעמענניירַא רעדייא ,תמא .סעלָאּפ עטרעכיורעגכרוד
 ךיז ןרינשנייא ,ךיז ןָאטנָא קידנעטשנָא ךָאנ ייז יז טסייה ,טפול רעקיד
 .ךעלב יו עטרַאה ,ןבעוועג טימ ןעמרָאפ עלַא ןעגנעהרַאפ ,ןטעסרָאק ןיא

 .ךריק יד טכַאמ עיזעָאּפ ןוא רעדיל-רעכעטסַאּפ ,קיזומ-ןטיילפ רעד ןופ

 ןוא סענָאדַאמ עטצלעּפעגנָא -- רוטּפלוקס רעד ןופ .סעיגרוטיל עגנַאל
 רעד ןופ .ןקעדוציּפָאק עקיציּפש טימ סעטוק ןיא ןָאטעגנָא ןרוגיפ-ןכַאנָאמ
 יד טָארב ןעמ ןוא טנערב ןעמ ואוו ,ןרעייפ-םונהיג יז טכַאמ ײרעלָאמ

 ןּרַאפ טנורג סלַא רעטסיולק רעד טמענ ,ןשזַאזייּפ עטסכעלרעה יד .עקידניז

 ּפעק יד ,ןטייז עדייב ןופ רעכערברַאפ עבָארג ייווצ יד טימ ,ןטקיציײרקעג
 טניר ןּפיר ענעכָאטשעג ערעגָאמ יד ןופ ,טצָאלגרַאפ ןגיוא יד ,ןפרָאװרַאפ
 -ּפַאלּפ ַא ןוא ןעלמַאטש ַא ןָא ךיז טביוה סע .ײרעטכַאלש ַא ןיא יװ ,טולב
 סָאװ ,טייהדניק ןיא ןלַאפעגנײרַא קירוצ ןענייז עכלעוו ,רעקלעפ ןופ יירעל

 ףרַאש ןענעק ןוא ןזיירג ןכַאמ ,ןשטנעמ-רוטלוק יוװ ןדער רעדיוו ךיז ןענרעל

 -עלע יד ןענעכייצ טינ ,ןבַאטשכוב עטסרַאטנעמעלע יד ןדײרסױרַא טינ
 רעבָא !סיוועג ןח ןוויטימירּפ ַא טָאה ץלַא סָאד ,סעיניל עטסרַאטנעמ

 ,רוטּפלוקס ,ײרעלַָאמ רעד ייב .טינ טרָאפ סָאד זיא ךַארּפש-ןשטנעמ ןייק

 רעד רַאפ רעשימָאק רענייא ןרוגיפ סױרַא ןעמוק גנוריװַארג ,קילָאיאמ
 -צניפ-בלַאה ,ןטיפוס עקידנלייפ עריא טימ קיטָאג יד זיא סע .רערעדנַא

 סָאװ ןזָאלוצנײרַא ידכ ,רעטצנעפ עטלָאמַאב ןוא קיטסימ עלכוט ,שינרעט
 עקיזָאד יד .ןעז טינ רָאלק-וצ ןוא ליפיוצ ןלָאז ןשטנעמ :;ןז רעקינייוז

 ןענָאמרעד עכלעוו ,עקיליה טימ טריצַאב ןענייז סעדייבעג עקידעקיטש
 טימ ּפעק עקידרעב עסיורג : רעקלעפ עטריזיליוויצ-בלַאה ןופ סעקשטעג

 יז ןענייז ןעגנַאהרַאפ ןוא סעציילּפ ןָא ,ךעלמיפוג רוטַאקירַאק עלָאמש

 .סעטָאּפָאק ערעוװש ןוא עגנַאל טימ ךיש ןציּפש ענעגיובעגסיוא יד זיכב
 סָאװ ,ןליטּפער ןוא ןעלגיופ ןֹוא תויח ןופ ןרעמיכ עקסעטָארג ןענייז סע
 יד .רעביפ ןזעיגילער ןיא רָאנ ,רוטַאנ רעד ןיא טינ וליּפַא ןריטסיזקע
 יד ףיוא םויה:דע ךָאנ ןעמ טעז ןשינעעזרַאפ עקיזָאד יד ןופ ךעלטשעד

 טגיל טייהשטנעמ יד ,*זירַאּפ-עד-םַאד-רטָאנ/ ןופ ךַאד ןפיוא ,סעניר ןקע
 .טײקיזָאלטסואוװַאב רעפיט ַא ןיא רעטלַאלטימ ןופ רעטניװ ןצנַאג םעד

 ךיז ןופ טביירט יז ;יז ןעשטומ סָאװ ,ןרַאמשָאק יד ןופ ףיוא טיירש יז
 ןטיה ןכַאנָאמ יד ,סעימעדיּפע ןוא *ןדיי עקיבא; ,תוחור ןוא תופשכמ

 עקידרעביפ יד ןצירּפשַאב ןוא עקיבױלג ערעייז ןופ ףָאלש ןקנַארק םעד
 .רעסַאװ ןקילייה טיִמ ּפעק
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 ןָא ךיז טבױה טייהשטנעמ יד זיב רעבירַא ןעייג רעטרעדנוהרָאי

 חרזמ ןטנעָאנ ןופ םוא ךיז ןרעק רערָאפ-:ץיירק יד .ןעכושטוצסיוא

 ןענייז סָאד .ןטעמרַאּפ עטלעגרַאפ ,עטלַא טימ ךיז-טימ ןעגנערב ןוא

 -נכירג ןיא טביורעג לָאמַא ןבָאה רענעמלוסומ יד סָאװ ,ןלַאניגירָא רעדָא

 "עג ןבָאה רעבַארַא יד סָאװ ,ןעגנוצעזרעביא רעדָא : ץנַאזיב ןיא ןוא דנַאל

 טצעזעגרעביא .רעכיב עכעלטפַאשנסיװ עשיטנַאזיב-שיכירג יד ןופ טכַאמ

 ןענייז ןטנעמַאגרעּפ יד ןופ ךס ַא .טעטכינרַאפ ןלַאניגירָא יד ןוא ייז ןבָאה

 רעטנוא רעבָא .יינ סָאד ןופ ןבירשַאב ןוא ןבָאשעגּפָא ,טעוועצינעגרעביא

 "רָאלרַאפ ךס ַא ןענעייל ךעלרעווש ךָאנ ןעמ ןעק טפירש םעיינ םעד

 . -טנַא חרזמ ןטנָאנ ןופ ןענייז סָאװ ,רעטיר יד ןופ .ןלַאניגירָא ענעגנַאגעג

 "יא םוצ ןעגנוצעזרעביא ןוא ןלַאניגירָא יד ןעייגרעד ,ַאטלַאמ ףיוא ןפָאל

 ַא ןוא יז ןרעטעלב טנעה עקירעגיינ ךס ַא ,לזדניא-בלַאה ןשינעילַאט

 .ענעפָאלשרַאפ .עטנרעלעגדָאדװעסּפ ןופ ןגיוא יד ןיא ףיוא טייג טכיל

 ַאלּפָא ןַא ןוא קיטירק-טסבלעז ַא ןָא ךיז טביוה סע .ףיוא ןבעל רעטסייג

 יד טרעטיצרעד ָאישטַאקָאב .םזיצילױטַאק ןשירעטלַאלטימ םענופ שינעכ

 ןביוה ןיװלַאק ןוא רעטול .ןָארעמַאקעד ןייז טימ השודק עשיקעובצ עצנַאג

 יד ןקינײרוצּפָא ןָא ןביוה רעטסייג עטסיירד .טסעטָארּפ ןופ ןָאפ יד ףיוא

 ןָא טביוה ןעמ ןוא ,רעטעג עטיוט ענעפורעג ױזַא יד ,טסנוק ענעבָארגַאמ

 עדָארג ענעסעגרַאפ יד .ּפעק עטקַאהענּפָארַא עקילָאמַא יד ייז ןסַאּפוצנָא

 -ַאנ עכעלשטנעמ יד ןוא ןלוקסומ-ךיוב יד ,זָאנ ןוא ןרעטש ןופ סעיניל

 ןיא ןײרַא קירוצ ןעיײג ,טרעדנואווַאב לָאמַארעדיװ ןרעוװ טייקנייש עטעק

 ןוא טּפעלקעג ,טלָאמעג דניצַא ןרעװ עכלעוו ,עקילייה יד .עדָאמ רעד

 "רַאמ עכעלטסירק יד ןוא ,סעיניל עשיסַאלק ןעמוקַאב ,זדנָארב ןיא ןסָאגעג

 ךיז ןביוה סע .רעטעג עשיכירג עטעדנואוורַאפ ןופ רעטכיזעג --- רעריט

 ןטקעטיכרַא ,ןרָאטּפלקס-סנַאסענער עטשרע יד ,סױרַא םוהת ןופ יו ,ףיֹוא

 רעניטנערָאלּפ רעד : טייקיטכיל-ןגרָאמירפ ַא יו ףיוא ןעייג סע .רעלָאמ ןוא

 "כַאפנייא יד ןעגנוּפַאש ענייז ןיא סיוא טשימ רעכלעװ ,ָאללעטַאנָאד

 -לטימ ןופ םזילַאער ןטימ ,רעטעג ענעבָארגעגסױא עקיטנַא יד ןופ ,טייק

 שינערעקרעביא ןַא ןכַאמ "דיוד; ןייז ןוא "רעפיוט רעד ןנחוי; ןייז .רעטלַא

 .טייצ ןייז ןופ טסנוק רעשיטסַאלּפ רענענַאטשעגּפָא רעד ןיא

 רָאפ ןצעז ,רעניטנערָאלפ עדײב ,ינילעשט ןוא ָאיקָארעוו

 ןענעכייצ ןוא ןביױהעגנָא טָאה ָאללעטַאנ ָא ד רערעל רעייז סָאװ סָאד

 "רַאפ יז .רעריװַארג ןוא רעקיטסַאלּפ ,רעלָאמ ,ןטקעטיכרַא סלַא סיוא ךיז

 ןשיכירג םענעסעגרַאפ םעד רע יו ױזַא טפַאשרעטסיימ רעייז ןיא ןקינייא

 .טסנוקיןכריק רעד ןופ טעטיוװיאַאנ רעד טימ םזיציסָאלק

 רע ילעשטיט ָא ב טקריװ טייצ רעבלעז רעד ןוא ןייא ןיא טעמכ

 ,ןעײרעלָאמ עכיירנברַאפ ענייז ןיא טנַאגעלע ןוא ךעלטפַאשנדיײל זיא
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 ןבעלוצפיוא ןפַאשעג יו זיא רע ,ייז ןופ עכנַאמ ןיא שילרעטסיוא םגה

 רע ,םענייז "גנילירפ, םעד ,םיוש-םי ןיא "סונעוו רעד ןופ טרובעג, יד
 "עטיל ןפיוא טייצ ןייז ןופ ןואג ןטייווצ ַא ןופ סעיזיוו יד טרעּפרעקרַאפ
 .ןדע-ןג; ןוא "םונהיג; סעטנַאד טרירטסוליא רע .טיבעג ןשירַאר

 יד ָאד רימ ןעעז לוש רעשיניטנערָאלּפ רעד ןופ רעטײלגַאב סלָא

 רעד ןיא ןוא עשירעמיורט רעייז טימ ,ןטסילעַאּפַאר ערּפ --- רעלָאמ
 ףיוא סָאבַאשזךןציּפש עסייוו יד .ןטערטרָאּפ עשיטסילַאער טייצ רעבלעז
 -עגסיוא יד יוװ ױזַא ,רענעמ ןוא ןעיורפ עטלָאמעג ערעייז ןופ ןטסורב יד
 .קידריווקרעמ ץנַאג ןענייז ,ןטסויב יד רעטנוא טנעה-רעטקַארַאכ עטעילָאכ
 טנעה יד .ייז ןופ טגָאלש טערטרַָאּפ ןדעי ןיא טייקיטכיל ןופ לַאװק רעד
 .קורדסיוא-טכיזעג ןוא ןגיוא יד יו המשנ רעקינייװ טינ ןבָאה

 ןטילבעצ םעד ןופ םינואג עטסערג יד ףיוא ןטערט ייז ךָאנ דלַאב
 רעד זיא ייז ןשיװצ רעלופטקעפע ןוא רעטסטלע רעד ןוא .סנַאסענער
 רעשרָאפ ןוא רעקיטסילַאב ,רעלָאמ ,רָאטּפלוקס ,רעטסיימיוב ,רעקיזיפ

 -לּפָאט רעקידריוװקרעמ ַא זא רע .יש טניוו:-ַאדיָאדרַאנָאעל

 ןַאָאי ןייז .ןעיורפ וצ יו עבלעז יד זיא רענעמ וצ גנואיצַאב ןייז .שטנעמ
 -רעק ןכעלבייו ַא טימ ָאלָאּפַא ןקידועמעש ַא וצ ךעלנע זיא טסיטּפַאב

 ןַא ןּפיל יד ףיוא םיא ייב טגָארט ַאדנָאקַאישזד ַאזיליַאנָאמ ןייז ,רעּפ

 ןופ סונעוו יד יו ,טייקכעלרעטומ ןוא המכח:-רעביוא ןופ לכיימש ןכעלנע

 טסייג רעטרעקעגקירוצ ַא זיא ?ןזדלעפ יד ןופ ַאנָאדַאמ , ןייז ןוא .ָאלימ

 סעסוגנָאל ןופ *ַאיָאלכ; עטבעלעגפיוא ןַא .עילידיא רעשיכירג ַא ןופ
 | .עמעָאּפ-רעכעטסַאּפ

 טערט ,םיא טימ לעלַארַאּפ :טגָאזעג רעקיטכיר רעדָא ,םיא ךָאנ

 טימ רעלָאמ ןוא רָאטּפלוקס ,רעטכיד :ָאלעשזדנַא-לעקימ ףיוא
 וצ ןבערטש ןייז .טסעמרַאפ ןקידארומ ןוא עיגרענע רעכעלשטנעממוא ןַא
 -ידרעביפ ןיא ןיירַא םיא טפרַאװ זעידנַארג ןוא ןביוהרעד זיא סָאװ ץלַא
 ןוא םישדח ןופ ךשמ ןיא ,ןכערברעטנוא ןָא ,טעברַא רעשידעפעש רעק
 סָאד רעבָא .קנַארק טרעוו ןוא טינ טפָאלשרעד ןוא טינ טסערעד רע .ןרָאי
 :רעטסטרַאה רעד .ףוס ןזיב לָאמעלַא רע טריפרעד ןביוהעגנָא טָאה רע סָאװ
 -יילק ןיילַא .טנעה עטשטנעבעג ענייז ןיא קידעבעל ןוא ךייוו טרעוו ןייטש

 -נעש ,עטסערג יד רע טפַאש ,זָאנ רענעכָארבעצ ַא טימ ,ךעלסעה ,קיסקיוועג
 ,"ךיוד , ןייז ,"השמ , ןייז : טייצ ןייז ןופ ןסָאלָאק עטסנעמָאקלופ ןוא עטס
 גנוכיירגרעד עטסערג יד רָאנ !ןטייוצ םעד סוילוי ןופ גַאּפָאקרַאס ןייז
 יז ףיוא ןרוגיפ עטעקַאנ דיפ יד טימ לָאמקנעד-ישטידעמ רעד זיא ענייז
 רָאטּפלוקס רעדעי לָאז סָאד .טנוװָא ןוא ןגרָאמירפ ,טכַאנ ,גָאט :ןעלקניוו
 ןעק ןייטש רעטיוט ַא טייקכייוו רעלַאעדיא רעכלעוו וצ ,ןרידוטש ןוא ןעז
 ! עלעּפַאק רעשיניטסקיס רעד ןיא ןעיירעלָאמ ענייז טנייה .ןרעו טריפרעד
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 - עג יז ןטלָאװ גנוריפסיוא ןוא ןרילָאק ןופ טייקכייר ,םענרַאפ רעייז טול
 -יסקיוועגניילק ןייא טָאה סָאד ןוא ,רעלָאמ עימעדַאקַא רעצנַאג ַא רַאפ ןגינ

 .טקידנערַאפ ןוא ןביוהעגנָא שטנעמ רעכַאוװש-שיזיפ ןוא רעכעלסעה ,רעק

 -עגקעװַא ןוא ,לָאּפוק ןרעטנוא ,ןצלָאטש-לָאמ יד ןופ רעקנַארק ַא ּפָארַא

 -רעד ןוא לופטקעפע ױזַא טקנוּפ ןענייז סָאװ ,ןטַאנָאס ןביירש ךיז טגייל

 .ןקסערפ ענייז יו ןביוה

 -עג רעד טָא ילעַאפ ַאר טפַאש םיא טימ טייצ רעבלעזרעד ןיא

 רעטשרע רעד סלַא םיור ןיא ףיוא טערט ַאישזדורעּפ ןופ רעליש רעטסנטָאר

 -ייה רעקילדנעצ ןוא ןעײרעלָאמ-טנַאװ ענייז ןיא .ןַאקיטַאװ ןופ רעריצַאב

 "עג ןופ גנַאהנעמַאוװצ רעטסכעלקילג רעד טלוב טרעװ רעדליב עקיל

 "ַאב ןופ טײקכעלריטַאנ ,ןרילָאק ןופ טיײקיטפַאהבעל ,גנונעכייצ רעגעגנול

 ךָאנ טָאה רענייק .טײקטרַאצ עקידריווקרעמ ןוא סעיניל עלעבָאנ ,גנוגעוו

 ַאזַא ןוא טייקנייר ַאזַא ,טפַאשגנוי ַאזַא טכיירגרעד טינ גָאט וצ טנייה זיב

 ערעייז ןוא ייז .סענָאדַאמ ענייז ןיא טכיירגרעד טָאה רע יװ ,טפַאשרעטומ

 .טייקנייש רעכעלשטנעמ טימ ןוא טייקשירפ רעלעדייא טימ ןענייש רעדניק

 ןופ ןעניורק-טכיל רעדָא ןטקעפע-טכיל םוש ןייק טינ ייז וצ טכיורבעג רע

 ךיז רַאפ טייקילייה רעכעלרעניא רעייז טימ ןדייר רעטכיזעג יד .עקילייה

 "יפ יירד ןופ סעדימַאריּפ עקיביײא יד לחומ ןליפַא םיא ןענייז רימ .ןיילַא

 עטסקירעדינ ייווצ יד ןוא ןטימ ןיא עטסכעה יד :טכיורבעג רע סָאװ ,ןרוג

 -ּפָאק עטרילָאק יירד ןיא ,טקעפע בילוצ ,לָאמעלַא ןוא ,ןטייז עדייב ןופ

 יַאװ עכעלנע רעדָא ,יולב ןוא ןירג ,טױר .טעװעדלַאפעג םורפ ,רעכיט

 ... סעיצַאיר
 ןָא קעװַא טינ וטסיב !דיוד ,רוואול ןרעביא ךָאד ןבעווש רימ ==

 ...ןלַאפּפָארַא ךָאנ ןענעק רימ ?טייז ַא

 -סנַאסענער יד ןיא ,ָאד ןיוש ןענייז רימ !שנַאלָאס עביל ,ןיינ ---

 וצ ,שזַאטע ןטשרע םוצ ךיז ןביוהעגפיוא ןרעלעק-רוואול יד ןופ ,ןלַאז

 ןענילעבָאג טימ ןוא קיאַאזָאמ טימ ,עטרילַאמע ,עטלָאמעג-דלָאג טימ יד

 ןטנצכעז ביױהנָא ןוא ןטנצפופ ןופ ףוס רעד .טנעוו עלופטכַארּפ עטקעדַאב

 ןוא .רעסַאװ ןקידנפיול ַא ייב רעדלעפ-רעמוז יװ ָאד ןעילב טרעדנוהרָאי

 ,ךיירקנַארפ ,עינַאּפש ,דנַאלרעדינ ןיא רָאנ ,ןילַא עילַאטיא ןיא רָאנ טינ

 רעלעניגירָא ןוא רעסערג רענייא --- םינואג ןופ הכרב ןוא לזמ ַא ! םוטעמוא

 -רַאפ ,עלַאדָאעפ ,עטלקיטשעצ סָאד ,שנַאלָאס ,וליפַא םענ .ןרעדנַא ןרַאפ

 "יוא יד רעביא טסניוטש וד ןוא ,טייצ רענעי ןופ דנַאלשטײד עטבערג

 גנורידַאר ןוא יײרעלָאמ ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנואוטפיוא עכעלנייוועגרעס

 "רָאּפ סנײבלָאה .ר ערי ד ןוא ךַאנַא רק ,ןייבל ָא ה ןופ

 ,טײהרַאװ רעקידנקַאּפ רעייז טימ טינ ןכיילג ןייק ןבָאה ןעײרעלַאמ-ןטערט

 -טיוה ,ןפָאטש-רעדיײלק ןופ טײקשיטסילַאער ןוא ליפעג ןופ טײקמערַאװ
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 / רעדָא ,רָאיעמ רעשירַאציײװש ןייז .עזָאּפ רעטכוזעגסיוא ןוא טייקידעבעל
 ןעגייז ,ןטלַאהעגסױא רענעט עסייוו ןוא טור ןיא ,"ץיירק ןרעטנוא, ןייז
 ,טפַאשרעטסיימ ןייז ןופ תודע ייווצ עטסעב יד

 -ַאנ ענייז רקיע רעד ,ןעײרעלָאמ-ליוא ןוא ןעגנוריװַארג סכַאנַארק
 -ןליא עטסעב יד ןענייז ,ןטערטרָאּפ עכעלרעטיר ענייז ןוא ןרוגיפ עטעק
 םוצ ןוויטימירּפ-רעטלַאלטימ יד ןופ גנַאגרעביא ןשירעלָאמ םוצ סעיצַארטס
 ערעטצניפ עטבעלעגרעביא טשרעקַָא יד ןופ רעיורט רעד .סנַאסענער
 -נוא "הוח ןוא םדא? ןייז .רעדליב ענייז ףיוא ךָאנ טקירד רעטרעדנוהרָאי
 ,טייהקנַארק רערעווש ַא ןופ ןענַאטשעגפיוא יו סיוא ןעעז תעדה-ץע ןרעט
 -יא ךָאנ ןבעוװש טכַאמ רעלַאדָאעפ רעבָארג ןוא םזיטַאנַאפ ןופ סנטָאש יד
 ,ןטערטרָאּפ עלעקנוט ענייז רעב

 רעטסלַאינעג רעד טָא ...רע ריד זיא יז ןופ רע ט סע ר ג רעד
 טימ ןוא טפַארק-סגנודליבנייא רעכייר רעד טימ ,ןטייצ עלַא ןופ רערידַאר
 -אּפא , ןייז .ךירטש ןדעי ןיא קיטקַארּפ ןוא שינעטנעק ןופ טייקרעכיז רעד
 עסיווג, ןייז ,"עילָאכנַאלעמ, ןייז ,"טיוט רעד ןוא רעטיר; ןייז ,?סיסּפילַאק
 טגנַאל יד טימ טערטרָאּפ-טסבלעז ןייז וליפַא .. ! "טפַאשנדייל עניילק ןוא
 תולעמ עלַא יד טימ טכיול ,רוואול ןיא טגנעה סָאװ ,רָאה עדנָאלב-ךעלטיור
 טכיזעג ןרעגָאמ ןייז ןופ טייקגנערטש יד טָא .גנובַאגַאב רעסיורג ןייז ןופ
 רעפעלרעה רעטברַאקעג טכייל ,רענעגָאװצעג רעד ןופ טנורג ןכייר ןפיוא
 -יזג ןייז ןופ לשטיינק רעדעי ןוא רָאה רעדעי ,סעלדוק עגנַאל ןופ עווירג
 ףעניױטש םוצ טגנערב ןוא ןבעל ןכעלרעניא ןַא טימ ָאד טבעל טכיזעג
 רעד ןיא רעלָאמ רעדנַא ןייק ןוא ,רעריד ,רע רָאנ סָאװ גנוקעדטנַא ןַא יו
 ,ןזייוַאב טנעקעג טינ טלָאװ טלעוו

 רימ ןוא ןײגקעװַא טינ טרָאפ רעבָא רימ ןענעק עילַאטיא ןופ טייוו
 -ַאלפ רעד וצ טינ לָאמסָאד .עלייוו ַא ףיוא םוא רעדיוו ריא וצ ךיז ןרעק
 טײטשרַאפ ,ָאד טייג סיורָאפ .לוש רענַאיצענעװ רעד וצ רָאנ ,רעניטנער
 טָאה רעפלעו ,רעטסיימ רעכעלדימרעדמוא רעד טָא ךַאיציט ךיז
 ;סנַאסענער ןשינַאיצענעװ ןופ ןּפיצנירּפ עטסעב יד טרעּפרעקרַאפ ךיז ןיא
 טײקשינַאמרַאה ,ןברַאפ ןופ טייקכייוו ,וװויטקעּפסרעּפ ןייז ןופ טײקטַאלג יד
 טבילרַאפ קידנעטש זיא ןַאיציט .ןרוטנָאק ןופ טייהנעמָאקלופ ,סעיניל ןופ
 שטכידעג ,עקידרעװַאשז טימ ,ןעיורפ עקיבייל-ךייר ,עכעלרעה ענייז ןיא
 --- ,סַארָאלּפ ,סענַאיד ,ןסונעוו ײלרעלַא ןיא ייז טכעלקריוװרַאפ רע ןוא ,רָאה
 -טג ,רענעמ ענעסָאלשטנַא ןוא עקיטפערק ענייז .עטרעגַאב ןוא עקידנעילב
 ןופ טערטרָאּפ רעד רעדָא ,"דמעה ןיא עסערטעמ; ןייז ןענָאמרעד וצ גונ
 -ייק ןרעטנוא ,ןקַאנ ןקיטכעמ סַאוסנַארפ ןיא ...ןטשרע םעד ַאוטנַארפ
 זיא ליפָארּפ ןיא זָאנ-רעטקַארַאכ רעד ןיא ןוא ,רעדעפ ןטימ טוה ןקידכעל
 רעקידריווקרעמ רעד טָא רעכלעוו טימ ,תונשקע ענעי ןעניפעג וצ טכייל
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 דרַאודע ןוא עינַאּפש ןופ טנעק לרַאש טלעטשעגנגעקַא ךיז טָאה גיניק

 טרעהעגפיוא טינ רָאי קיסיירד עצנַאג ןופ ךשמ ןיא .דנַאלגנע ןופ ןטכַא םעד

 -סנבעל יד טנייה .גנַאגרעטנוא ןופ ךיירקנַארפ טעװעטַארעג ןוא ןפמעק וצ

 רָאי ןטסקיצנײניוא-יינ םעד זיב ..! אפוג רעלָאמ רעייז ןופ טפַארק

 טנַאה ןופ ןלַאפעגסױרַא םיא זיא לזניּפ רעד .טעברַאעג ןבעל ןייז ןופ

 ,זיא סנַאסענער םעד ןופ עיגרענע עצנַאג יד .יצ-םעטָא ןטצעל ןייז ייב

 טימ ןַאמ ןטלַא ןקידתונשקע םעד-טָא ןיא טרעּפרעקרַאפ ןעוועג ,ךיז טכַאד

 ןבעלסיוא ,ךיז ןבעלסיוא :רָאה עיורג יד ףיוא עקלומרַאי רעטרַאה רעד

 .! ברַאפ ןוא טולב ןּפָארט ןטצעל לקזיב ךיז

 ןוא טגַאגעלע :זענָארעוו טייג ןעמַאזוצ םיא טימ ןוא םיא ךָאנ

 רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ רע טבעלַאב עיניל ןוא ברַאפ ןיא קיטרַאסיורג

 שינָאמרַאה יא ,ךייר יא זיא רע .רעלעמקנעדדזדנָארב ןיא ץלָאה ףיוא רעדליב

 "ןקסערפ רעטסנעש רעד .ָא יש ז ד ע רָא ק .קרעוו ענייז ןופ לייט ןדעי ןיא

 ןוא רעטכיד-ןברַאפ רעד זיא ,רערעל סילעַאּפַאר ןוא טייצ ןייז ןופ רעלָאמ

 ןַא ןופ טייקטסיירד רעד טימ .רעּפרעק ןכעלשטנעמ ןופ רעגניזַאב-רילָאק

 -רעדיילק יד ,ןעק רע רָאנ ואוו ,ּפָארַא רע טסייר רעפמעק-סנַאטענער ןטכעי

 ןיא טייקניישדןעיורפ רעד רעביא טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,סעטכָאמש

 ,רעליש ענייז יו ױזַא ,ךריק יד טגניווצ ןוא ,רעטרעדנוהרָאי ןופ ךשמ

 רעטעקַאנ ןוא טױה ןופ טײקנײש-רוטַאנ רעד טימ זַא ,ןענעקרענָא וצ

 .ןרירוקנָאק טינ דלַאפ-רעדיילק ןוא בעוועג םוש ןייק ןעק עיניל

 "קָאװרַאפ קידהנושמ טימ ,רעלָאמ רעד טָא .ָאטאראטיט ןוא

 -סיה ןוא עזעיגילער עקילָאצמוא ענייז טָאה ,עּפלַאמ ַא ןופ טכיזעג םענעס

 'קנואווש ןטרעטסײגַאב ַאזַא טימ ,ןערב ַאזַא טימ ןפַאשעג ןרוגיפ עשירָאט

 ןײלַא רע יװ סעּפע ,ןברַאפ ןופ טכַארּפ רעכעלנייוועגרעסיוא ַאזַא טימ ןוא

 ןטלָאװ טעברַא ןייז ןוא םיא בילוצ יוװ סעּפע ,טנעקעג ךעלנעזרעּפ יז טָאה

 טיג ריד טלַאפ ...עטסעב ןוא עטסנעש סָאד ןיא טצוּפעגסױא ךיז יז

 ָאללעטַאנָאד טניז ,עכָאּפע עצרוק ךרעב ,יד-טָא זַא ,שנַאלָאס עביל ןיימ ,ןייא

 יד-טָא זַא ,סנַאסענער ןשינעילַאטיא ןופ סַאנרַאּפ ןפיוא ןזיװַאב ךיז טָאה

 -ַאינעג ןופ םענורב-ץירּפש ןייא ,רעדנואוו רעטנענַאמרעּפ ןייא זיא טייצ

 רענייטש רעכלעוו ןיא ,עכָאּפע ןַא זיא סע ? ףיוא טינ טרעה סָאװ ,טעטיל

 עכַאלּפ ןוא ןטנווייל ,ןעמרָאפ ענעעזעג-טינ ןיא טליישעגסיוא ךיז ןבָאה

 ָאּפמָאק ןוא ןברַאפ עטסקידעבעל יד טימ טקעדַאב ךיז ןבָאה רעטערב

 --- רעטלַאלטימ ןגנַאל ןופ טרירענעגעד ,טסיוװ ,טיוט טשרעקָא .סעיציז

 רעקיטסולסנבעל ַא ןוא ןרעשטיווצ ַא ,ןעילב ַא ,ןענירג ַא לָאמַאטימ ןוא

 םיכאלמ ןופ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ןוא רענעמ עטסנעש יד ןופ לַאװַאנרַאק
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 יו ,ןטיבעג עלַא ףיוא ךיז ןבעלוצסיוא ןלייא עלַא ןוא ץלַא .ןרומא ןוא

 .טפַאשנעגנַאפעג רעגנַאל ַא ךָאנ רעפמעק ענעזעוועג עטכַאמשרַאפ

 ָאד ךיוא .עינַאּפש ןיא ןענייז רימ ןוא !שנַאלָאס ,גנורּפשנטיײיז ןייא
 ,טרָאפ רע זיא ןעמוקעג רעבָא ,חרוא ױעטקיטעּפשרַאפ ַא .סנַאסענער זיא

 ךרוד ,ןגָאלשכרוד טזומעג ךיז רע טָאה סעיצידַארט ענענַאטשעגּפָא ךרוד
 ,עיציזיווקניא רעד ןופ ןעמַאלפ יד ךרוד ,ןכַאנָאמ יד ןופ סעלָאּפ עגנַאל יד

 ףוס-לכ-ףוס רעבָא .ןערווַאמ ןוא ןענַארַאמ עטעילַאמסעג ןופ דַאשט ןכרוד
 טימ ָאקערג:לע .טילב ןוא ןעלצרָאװ טגָאלש ,טרָאפ רע טמוק

 -גערטש ןייז טימ ,רעטכיזעג עטציּפשרַאפ ןוא גנונעכייצ רעטרעצעגּפָא ןייז

 ןוא ןגיוצעגסיוא ,עקיליײה עכעלקנערק ענייז טימ ,טכַארּפ-ןברַאפ רעג
 ךעלרעמעק-ריטסַאנָאמ ןופ סױרַא טשרעקָא ןטלָאװ ייז יו סעּפע ,רעגָאמ
 ןָא ןוא טפול ןָא טכַאמשעג ןבָאה ייז ואוו ,ןרעלעק-עיציזיווקניא ןופ ןוא
 -ַאטָא עשינַאּפש יד ןופ ןײשּפָא םעד רעטנוא ,טײקמערַאװ רעכעלשטנעמ

 -כיועג עכעלגיניק ענייז ,ןשזַאויּפטעטש ענייז שיטסימ ןטכיול סעפדַאד

 ןצנעדנעט עכעלרעפעג יד רַאפ ארומ ץלַא ךָאנ טָאה רע .עקילייה ןופ רעט
 ןיא עדָאמ גנַאל ןיוש ןענייז עכלעוו ,םזיטנַאטסעטָארּפ ןוא טײקטעקַאנ ןופ

 -ער ,ךעלסילשסיוא טעמכ ,טלָאמ רע .עּפָארײא-לטימ ןיא ןוא עילַאטיא
 ,סענָאקיא עשיטנַאזיב יד ןופ ועטניס ַא ןענייז עכלעוו ,רעדליב עזעיגיל

 ןוא ,טַאמייה ןייז ןיא ןזָאלרַאפ טָאה רע סָאװ ,ןריטסַאנָאמ עשיכירג יד ןיא
 לָאמַא ןבָאה ןריטסַאנָאמ עבלעז יד עכלעוו ,ןעמרָאפ עשיסַאלק-טלַא יד

 עינַאּפש ןיא ןעגנומיטש עשיליױטַאק עטריטלַאזקע יד ...טכַארבעגמוא
 + טפַאשביל רעייז ,םורַא םיא ןעלגניר עכלעוו ,טרעדנוהרָאי ןטנצכעז ןופ
 ןייז ןיא ןירַא טקנוּפ ךיז ןסַאּפ ליפעג ןופ קורדסיוא ןכעלרעסיוא םוצ

 ,ןברַאפ עשיטַאמַארד ,סעיניל עטרעדורעגפיוא ענייז ןיא ,טנעמַארעּפמעט
 רעצנַאג רעד ןופ רעטסלעניגירא רעד ,זעקסַאלעוו -- םיא ךָאנ

 ,ןטייצ עלַא ןופ רעטסיימנברַאֿפ עטסערג יד ןופ רענייא ,לוש רעשינַאּפש
 .רעטכיזעג עשישטנעמ ןופ רענעק ןוא טסיטערטרָאּפ רעקיטכעמ רעד
 ָאינָאטנַא לקילרַאק ןייז ןופ קורדסיוא רעקידהּפצוח רעד :ליּפשיײיב סלַא

 -עגנָא רעשינַאּפש רעד ןופ טכיזעג עקידכעבענ סָאד ןוא טנוה ןסיורג ןבעל
 עטלמכַארקעגנָא ןַא טייטש סָאװ ,ןיסעצנירּפ רעטלזיירקעגנָא ןוא רעטרעדעפ
 ןַאר ַא ב רוז -- םיא ךָאנ ...טעקיטע-ףיוה טימ לופ ,ענעזָאלבעגנָא ןוא
 רעד ,גנוטכולַאב רעזיצערּפ ןוא סעיניל ענייז ןופ טייקגנערטש רעד טימ
 ,סצלַא ר ַא מט רעועיגילערףיט רעד ,ָאלירומ רעלופטכיל

 ןעילב דנַאלָאה ןוא ןרעדנַאלפ .ּפָא טינ טייטש דנַאלרעדינ ענלילק טָאד

 טסקַאװ סַאדרעטסמַא ןיא .רעדלעפ-ןענַאּפליט ערעייז יוװ יײרעלָאמ ןיא

 ,לָאמ טרעדנוה עּפַאנק ןײלַא ךיז טלָאמ רע .סוינעג סטדנַארבמער סיוא
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 רַאפ סָאװ ,ןייז ןעק טכיזעג ןייא קיטרַאליפ ןוא ףיט יװ קידנזיײװַאב

 ןעק זדנוא ןופ רעדעי קינייװ יוװ ןוא גנוטכױלַאב יד טליּפש סע לָאד ַא

 ןרָאװעג ןבעגעג זיא ןואג םעד רָאנ ןוא :;ןטייוצ םעד ןוא ןיײלַא ךיז

 ןיא למוט-סנַאסענער ןצנַאג ןכָאנ ...סָאד ןזייורעד וצ טנַאלַאט רעד

 -ָארּפ עשיכירג ,טכַארּפנברַאפ ,םזיציסַאלק ןטבעלעגפיוא ןטימ עילַאטיא

 רעד טזייװַאב ןוא טדנַארבמער ןייגוצ טמוק -- ןלייז עשירָאד ןוא ןליפ

 -ָאמ ענײש-טנעטַאּפ עכלעזַא רָאג ףרַאד רעלָאמ רעתמא ןַא זַא ,רעטשרע

 ,ָאטעג רעמַאדרעטסמַא רעד ןופ דיי ַא .ןגיוא יד רַאפ ןבָאה טינ ןלעד

 - ,רעטָאפ רענעגייא ןייז .לעדָאמ ַא ךיוא זיא ,גרַאװטלַא טימ טלדנַאה סָאװ

 -- טביועג ןטלצנורעצ ַא טימ ןוא ּפָאק ןפיוא עקסַאק רענעשעמ ַא טימ

 קיסעמולַאּפ ַא טימ רעטסעוװש עקידעגָארט ןייז .רוועדעש ַא ןרעוו ןעק

 ףיוא ןדנובעגוצ לטניה ַא וליפַא ,"ַארָאלפ ,, ַא ןרעוו ןעק --- טסביוא לופ

 טייז ַא ףיוא ןגיוא עטעּפולעגסױא ענדעשז טימ טקוק סָאװ ,לקירטש ַא

 ץלַא .ליּפשנברַאפ רַאפ דלעפ ַא ,עמעט עכעלרעדנואוו ַא ךיוא זיא ,שיילפ

 רעטסכעה רעד וצ ןרעו טריפרעד ןעק ץלַא ןוא רעלָאמ ןרַאפ ןייש זיא

 -ידנערַאפ עלופ יד טנייה .טסייג ןוא ןגיוא ןבָאה רָאנ זומ ןעמ .עינָאמרַאה

 ןופ טלַאפ סָאװ ,גנוטכױלַאב עלעיצעּפס ןייז ,טרפ ןדעי ןיא ענייז גנוק

 םעד טָאה סָאװ ,ןטָאש ןוא טכיל ןופ ןליּפשנעמַאװצ סָאד .טייז ַא

 ...?עטכַאװי-טכַאנ, רעלַאסָאלָאק ןייז ןיא ןעמוקַאב קורדסיוא ןטסערג

 "שיילפ זיא רע ןרעדנַאלפ ןיא סנע בור טייג םיא טימ לעלַארַאּפ

 ,שירענידנצעג זיא רע :קיטסײג זיא טדנַארבמער יו ױזַא טקנוּפ ,ךעל
 רעיירוקיּפעדיינ ַא זיא רע .שיטסיאעטנַאּפ זיא טדנַארבמער יוװ ױזַא טקנוּפ
 טימ ןעמעננָא ןעק ןעמ סָאװ ,טערקנָאק זיא סָאװ םעד ןיא טינ טביולג ןוא
 יעיגרענע ןייז וצ .טרָא ןַא ףיוא ךיילג ןסינעג ןעק ןעמ סָאװ ,טנעה יד
 -עג וצ רעווש זיא ןברַאפ ענייז ןופ טײקטַאז ןוא לזניּפ ןופ טייקטסיירד
 בייל ןיא ךיז טדָאב רע .טלעוו רעשירעלָאמ רעד ןיא ךיילגרַאפ ַא ןעניפ
 -ַאכקַאװע ןייז :ליּפשיײב ַא .ןקיטעזנָא טינ ךיז ןעק ןוא טסול-סנבעל ןוא
 ,ישטידעמ-עד-עירַאמ וליפַא .ןריטַאס עניילק עקידנגיוז יד טימ *עילַאנ
 .טעקַאנ ךיז ןָאטוצסיױא ןעגנואווצעג רע טָאה ,ךיירקנַארפ ןופ ןיגיניק יד

 ,רואול ןיא ריא ןופ טָאה רע ...ךיז טײטשרַאפ ,טסנוק רעד דובכל
 "ןייא עצנַאג .טייקכעלשיילפ רענייש ריא טימ לָאז ןצנַאג ַא טליפעגסיוא

 ןוא .טכַאמעג ריא ןופ רע טָאה סעיציזָאּפמָאק עלַאסָאלָאק קיצנַאװצ-ןוא
 ,גָאט ןקיטנייה וצ זיב ןרעדנואווַאב ךָאנ רימ ןענעק ייז ןופ ןצכַא

 ןָאא ?וזלַאה סנַארפ ? סנעדרָאי ? קיעדיןַאװ ןקוקנָא ךָאנ רימ ןלָאז

 טינ ךױא זיא סע ?שנַאלָאס ,דימ יאדװַא ןיוש טסיב ..? רעמריוו
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 עלעג ןיוש ןלָאפ סע .ּפָא טילב סנַאסענער רעד .לָאמ ןייא ףיוא קיטיונ

 ןטוג םעד ,טייצ-גנורעלקטיוא רעד ןופ השורי יד .ץנעדַאקעד ןופ רעטעלב
 עריא סיוא טליפ יז ,ךיירקנַארפ רעביא טמענ סָאמ ענייפ ןוא קַאמשעג
 -לעד ,ָאללַאק ןופ ןעגנופַאש עטסקיטכערּפ יד טימ ןצַאלַאּפ עשירָאטסיה
 סעּפע טרעוו ייז ךָאנ .. .ָאטַאװ ,ָאגיר ,ןעדרַאש ,ןָאדרוב ,ןעסוּפ ,ַאורק
 טבעװש ןטָאש ןייז .טּפעװעגסיױא ךיז טָאה סנַאסענער רעד .רעליטש
 סנַאסענער-ָאדוװעסּפ רעד ,רענייז לוגלג רעד רָאנ ,.רעלָאמ יד רעביא רָאנ
 .סעידוטס עקיבױטש ןיא ךיז טביילקרַאפ טסנוק יד .ןרעה ךיז ןופ טזָאל
 ןשיווצ ,ןלעדָאמ עכעלגעווַאבמוא טימ ּפָא ךיז טיג ןוא טפול רעטכידעג ןיא

 ,רעײרפַאב ַא ףיוא טרַאװ ןוא ,סעיצַארָאקעד עטקורעגנעמַאזוצ-ךעלטטניק
 עשירָאטסיה ערעווש טימ ,ןברַאפ עטעפ טימ ךיז יז טקיטש סָאװ-ליײװרעד

 טימ ,ןעיורפ עטעלַאמכָארקעגנָא טימ ,רעטעג עשיגָאלָאטימ טימ ,סטמעט
 טניו רעשירפ רעד רעבָא .סעטכָאמש עשימיור טימ ,ןעעלַאסערּפיצ
 -ניײרַא ,ןטרָאד ןוא ָאד ,ןיוש ךיז טָאה עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ
 ןופ ךָאי םעד ןָא ,רעלָאמ ערעגניי יד .סעידוטס עלעקנוט יד ןיא ןסירעג

 יװַא טקנוּפ ,ךיז ןעוועטנובעצ ,סעציילּפ יד ףיוא עיצידַארט רעשיסַאלק

 -לָאמ עקיזיר יד קעװַא ןפרַאװ ייז .קלָאפ ןשיזיוצנַארֿפ ןופ בור סָאד יו

 ןוָאל ןוא ןעגנוריּפַארד עכעלרעייפ יד ,ןלעדָאמ עשימלוג יד ,רעטערב
 עטכיל טימ ,ךעלטעטש ןוא רעפרעד עשיזיוצנַארפ יד ןיא קעװַא ךיז |

 ןוא ,עציילּפ ןוא טסורב ןרעביא םורק ,ןעמיר ַא ףיוא ךעלטסעק-ןברַאפ
 -רעדנואוו ןענייז סָאד .עװכַאּפ רעד רעטנוא ןענָאטרַאק לקעּפ ןכַאלפ ַא טימ

 ןוא רעדלעפ רעביא ןרעדנַאװ ייז !ןדנובַאגַאװ-רעלָאמ עכעליירפ ,ערַאב
 ,רענלימ טימ ךיז ןענַאקַאב ,ךעלכייט ןוא ןכייט רעביא ךיז ןפיש ,גרעב
 ןריסקיפרַאפ סָאד ,ןעעז ייז סָאװ ןוא .רערעקַא-דרע ןוא רעשיפ ,רעכעטסַאּפ;
 ןיא ןציקס יד ןעמַאזוצ ןּפעלש ייז .ןענָאטרַאק עטכייל ערעייז ףיוא ייז
 ןטעברַאַאב ןוא ,סעדרַאזנַאמ עמערָא ערעייז ןיא ,ןײרַא טָאטש רעסיורג רעד
 ןייז טיול רענייא רעדעי .טלמַאזעג ןוא טבעלעגכרוד ןבָאה ייז סָאװ סָאד
 ןוז טימ טציילפרַאפ טרעוװ יירעלָאמ עשיזיוצנַארפ עצנַאג יד .גנובַאגַאב

 ןוא עכיירטסייג יד טָא ,ייז ,דיירפ-סנבעל ןוא גנוגעװַאב טימ ,טפול ןוא

 עקידרעטעּפש עלַא ןופ סרעטָאפ יד סָאד ןענייז ,רערעדנַאװ עקיטסול

 ,טעלימ ,ָארַאק יװ ,רוד ןקירָאפ םעד טכיירגרעד ןבָאה סָאװ ,רעטסיימ
 ןטכיול סע ןכלעוו ןיא ,ךיוא רוד רעזדנוא ןוא .ענַאמ ,עעברוק ,עינָאטיעמ

 ךס ַא ןוא ַאלירטוא ,דרַאליװ דרַאודע ,ַאגעד ,ָארַאסיּפ ,טענָאמ ,ןַאזעס

 ,ערעדנַא
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 לטיּפ ַא ק רעטפלע

 טרעצנָאק ןראפ

4 

 ,רעקינייװ-רעמ ,ןוא טמערָאעג ןענייז שנַאלָאס ןוא ןירב דיוד ןעוו

 עילעטַא ןיא ןיוש זיא ,ןָאקלַאב-ףָאלש ןופ ןעגנַאגעגּפָארַא טורעגסיוא

 ןיא ,לרעטצנעפידַאד םענעסָאלשעג םעד רעביא .רעטצניפ טוג ןעוועג

 -טַאלג ןפיוא ןוא ,עלעקנופ-ךןרעטש ַא טרעמישעג ךַאװש טָאה ,טיפוס

 ןליוק עטצעל יד ןופ ןײשּפָא רעטיור ַא טרעטיצעג טָאה ליד ןטסקעװעג

 ,ּפמָאל ןשירטקעלע ןסיורג םעד ןדנוצעגנָא טָאה ןירב .עלעווייא ןיא

 טקורעגקעװַא ןוא *טכַאנ ענירג, עטקעלּפַאב דלָאג טימ ןייז טיירדעגמוא

 טָאה עכלעוו ,יד ןציירפױא טינ טסיזמוא רעמ ידכ ,טנַאװ רעד וצ יז

 .רעבעל םעד רעמ ןעמענ טינ ןײלַא ךיז ןוא טכַאזרוארַאפ סָאד

 ךיז טָאה סָאװ ,גנומיטש עכעלדירפ יד ןטלַאהנָא רעמ ךָאנ ידכ

 -רענעמונעגמורַא ,ןביוא ,ןגעלעג ןענייז ייז ןעוו ,ןדייב ייז ןשיווצ ןפַאשעג

 ַא ןכוזַאב וצ ןסָאלשַאב ייז ןבָאה ,רוואול ןרעביא ?ןגיולפעג. ןוא טייה

 סָאד טעװ םורָא-ױזַא .ןעמַאזוצ ןריּפוס ךָאנרעד טשרע ןוא טרעצנָאק ןטוג

 ײז טעװ סע ןוא ,ךיג ױזַא ןרעוו ןסירעגרעביא טינ ןײזנעמַאזצ עקיטסייג

 "רָאפ טנייה זיא ייז ןשיװצ סָאװ ,סָאד ןסעגרַאפ וצ ןייז רעגנירג ןדייב

 | .ןעמוקעג
 זירַאּפ ןיא םעד טכוזעגּפָא ייז ןבָאה גנוטייצ ןיא ןסנָאנַא יד ןשיווצ

 רעטלַא רעד טול ,טריזירַאלוּפָאּפ רעכלעוו ,טרעצנָאקלדַאּפ ןטנַאקַאב

 םַארגָארּפ יד .קיזומ עשיסַאלק-ךעלטלעוו יד ,רעדנירג ןייז ןופ עיצידָארט

 "ַאב זיא יז .עקיטרַאנדיײשרַאפ ַא ןוא עטכוזעגסיוא ןַא ןעוועג דָארג זיא

 -טעב ןופ :;יָארַאגיּפפ ןייז וצ ערויטרעװָא סטרַאצָאמ ןופ ןענַאטש

 ןופ ;"ןשָארג םענערױלרַאפ, ןופ ןוא עטַאנָאס עטנצביז סנעווָאה

 ןופ ןוא *ץלַאװ םוצ גנודַאלנייא , סרעבעוו ןופ ; ןסנַאמָאר סטרעבוש

 סיקסװערעדַאּפ ,טעטרַאװק ַא סלעװַאר :יװ ,רעקיטש-קיזומ ענרעדָאמ

 .עידָאסּפַאר רעשינַאּפש-שיניטנעגרַא רעד ןופ ןוא טעונעמ

 לגיּפש םענעטכױלַאב ןיא רָאה עצרַאװש-יולב יד טכַאמעג-טכערוצ

 זַא ,טקרעמַאב לָאמַאטימ שנַאלָאס רעבָא טָאה ,ךיז טקוקעגמורַא ןוא

 יד טכַאמעגיעילַאק ענטסימוא רעירפ ָאד טָאה יז סָאװ ,םעד רעסיוא

 "רַאפ ,ןרָאצ ןדנילב ריא ןיא ,ן ר ע ג מו א ךָאנ יז טָאה ,"טכָאנ ענירג;,

 ינק ריא רעביא בעוועג עצרַאװש עקילָאװ סָאד ,ךיוא דיילק ריא טקעלפ
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 -ױלָאג רעטנקירטרַאפ ןוא רענעסעגעגנייא טימ טרימשרַאפ ןעוועג זיא

 -ייה טימ ןשַאװאוצּפָא ןבעגעגנייא ריא ךיז טלָאװ סע וליפַא ןוא .ברַאפ

 טינ זיא'ס ןוא ,ץדוק"וצ לסיב ַא אפוג דיילק סָאד זיא ,ןעלטימ עשימ

 ,לַאקָאל ןכעלטּפַאשלעזעג ַא םיא ןיא ןכוזַאב וצ קיסַָאּפ

 ףיז ןוא םײהַא ןרָאפוצ רעירפ לָאז יז טמיטשעגוצ ךיילג טָאה ןירב
 זיא סקעז ךָאנ-בלַאה .גונעגרעביא ןעװעג ךָאנ זיא טייצ - ,ןָאטרעביא

 עטוג ןבילבעג ךָאנ ןענייז םַארגָארּפ ןופ בױהנָא לקזיב ןוא ,ןעוועג טשרע
 ,העש ייווצ

 םיא טקוק ןוא ,שנַאלָאס םיא וצ טכַאמ --- ,טסליװ וד ביוא זיא ---
 ...ןרָאפוצ רימ טימ וטסנָאק ,טסליוו וד ביוא -- ,ןגיוא יד ןיא טינ

 רעגרובנעסקול רעד ןיא ןטנוא רימ ףיוא טסטרַאװ וד --- זיא רעסעב רָאנ

 ןטכענ ןיוש טסיב וד ואוו ,*ַאליל, עפַאק ןיא --- ןגעווטניימ ןופ .עעלַא

 ,ןעוועג

 .טציּפשעגנָא ןירב ךיז טָאה -- ?רע ס עב סָאד זיא סָאװרַאפ ---
 ...ןעורסיוא רימ ןופ ךיז וטסעוװ ---

 ? רימ ןופ --- וד ןגָאז רשפא טסליוו ---

 ,ןריולרַאפ טינ רָאה ַא ךיז יז טָאה --- ... ךיוא סָאד --

 ,יז טנכער אמתסמ; -- ,טכַארטעג ןירב ךיז טָאה -- ,"אמתסמ;

 יאדװַא ךָאנ טָאה רענעי .ךוזָאב ַא טימ ןעמוקנָא גנולצולּפ ןָאק ןעּפול זַא

 "...טנעמַאטרַאּפַא ריא וצ לסילש רעדנוזַאב ַא

 ןייז ףיוא ענימ עקיטליגכיילג ַא ןגיוצעגנָא ןירב טָאה --- ! טוג --

 ? ךימ ןעמענּפָא ןעמוק וטסליוװ ןיהַא ? ?ַאליל, עפַאק רעבָא --- ,טכיזעג

 : ...ןיהַא ---

 ןעמעוו םעד ,ונ ...םעד רעדיוו ןטרָאד וטסנגעגַאב רעמָאט ןוא ---
 | ? סיוא טסדיימ וד

 .טינ ךיוא ךימ טרַא ? לַאד ידנַא ---
 ,טרַאעג ָאי ךיד טָאה ןטכענ ---

 שיאעוורענ שנַאלַאס טָאה -- ...ןעוועג זיא ןטכענ סָאװ ,ךַא ---
 ךיז טיירד ּפָאק רעד .דימ ןיב ךיא ! טינ ךיז לבירג -- ,ןָאטעגיץעגעג ַא
 ? טסייו ...טקַאּפעגנָא רימ ןיא טסָאה וד סָאװ ןברַאפ יד ןופ רימ

 עבלַאה ַא יו רעמ ןרעדנַאװמורַא טינ ךיא ןָאק םואעזומ ןטסעב םעד ןיא
 רעביא ךיז קיטעז ךיא .ןרילָאק טימ רעביא ךיז קנירט ךיא .העש ַא ,העש
 ,ןטלַאטשעג טימ

 עטכַאמרַאפ טימ ,קינײװנסיוא ןָאטעג סָאד ןבָאה ר י מ רעבָא ,ָאי ---
 ...ןגיוא

 "שטשרָאפ יד .טגנערטשעגנָא רעמ ךָאנ ךימ סָאד טָאה רַאפרעד ---
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 יב .ןגיוא יד יװ טַארַאּפַא רערעטרַאצ ַא ךָאנ זיא ,סיוא טזייוו ,גנול

 .סנטסקינייוװ --- רימ

 .סעצײלּפ יד טימ ןָאטעג-ביוה ַא ןירב טָאה --- . . .רעױדַאב ךיא ---

 .גנורעױדַאב עשינָאריא ןייז ןריפרעד ןזָאלעג טינ םיא טָאה יז רעבָא

 : םיא ןגָאי ןעמונעג ,ףוס לקזיב

 .יסקעט ַא טימ וצ-ןרָאפ רימ ! םוק ,םוק ---

 ,שילרעטסיױא ױזַא טקנוּפ טריפעגפיוא ךיז יז טָאה ןרָאפ ןתעשב

 וצ ךיז טעילוטעג ןוא ןסעזעג .עילעטַא ןיא העש עבלַאה עטצעל יד יװ

 גָאר ןפיוא םיא ןזָאלּפָארַא ןראפ רָאנ .טדערעג טינ טרָאװ ןייק ןוא ןענירב

 .ןופ גנַאגנייא ןבעל ,עעלַא רעגרובנעסקול ןוא סַאנרַאּפנָאמ רַאוװלוב ןופ

 .טּפַאכעגפיױא ,ףָאלש ןופ יװ ,ךיז יז טָאה ,ַאליל; עפַאק

 -רעביא ןטימ ַא ןיא יו ,גנולצולּפ יז טכַאמ --- ,רעמָאט ןוא ---

 םעד ...ןטרָאד םיא וטסנגעגַאב רעמָאט -- ,סעומש םענעסירעג

 ...טסליװ וד ביוא !םיא סירג . ..רָאטּפלוקס

 ? לָאמַא טימ סעּפע סָאװ ---

 .טינ ןעמ ףרַאד ,טינ טסליוװ ---

 ,טכַאמעג טינ םולש ןײלַא רימ טימ ,רימ טכוד ,ךָאנ טסָאה ---

 ,םולש ןטייווצ ַא ןיוש טסכוז ןוא

 ,רַאפרעד עקַאט רשפא --- |

 ,ןסיוו וצ טוג זיא'ס ---

 ! סייוו ----

 וד סָאװ ,טסדער וד סָאװ טינ טנייה טסיײװ ,רימ טכוד ,וד ---

 | ?ןײלַא ךיד ןזָאלרעביא ןצנַאגניא רשפא ...טסוט

 ַאוסנַארפ ביוא ,טָא ..!ןיײלַא טינ רָאנ ,רעביל ןיימ ,ןיינ ,ןיינ ---

 ּפָא ךיילג םיא ךיא קיש --- ךימ ןלײװגנַאל רימ וצ ןייגפורַא טעוװ ןעּפול

 ! ריד וצ

 ?ןלײװגנַאל .ך י מ לָאז רע ידכ ---

 ...דליב ןגעוו ןעמוקכרוד םיא טימ טסלָאז וד ידכ ---

 ? ןעמוק טעװ רע זַא רעכיז טסיב ---

 ,טפעשעג סָאד ןסילש ןכָאנ ,גָאט ןדעי טעמכ טמוק רע --

 קיטומרעווש - ןירב טָאה -- ...טכַארטעג ןיוש רימ בָאה'כ ---

 וטסיב ,שנַאלָאס ,רעקיטש ליפיוו ףיוא --- ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג- לקָאש ַא

 ? ןטירעצ
 טרָאװ ןייק ןוא ןעלסקַא עטצלעּפעגנָא יד ןָאטעג-ביױה ַא רָאנ טָאה יז
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 םעד ןסייהעג ןוא טלָאצַאב קידנגייוש טָאה ןירב .טרעפטנעעג םינ
 ,גָאר ןרעטניה ָאד ,רעטייוו לסיב ַא ןריפּפָא עמַאד יד לָאז רע רעפָאש
 ,ןַאטנָאפ ןסיורג םעד ןגעקַא

2 

 זיא סע .קידלמוט לסיב ַא ןעוועג רעטציא זיא "ַאליל, עפַאק ןיא
 ,רעניד ןרַאפ לייטקאק ןופ :טסייה סָאד ,װיטירעּפַא ןופ טייצ יד ןעוועג
 וצ בוח ןקילייה ןייז רַאפ טלַאה זיוצנַארפ רעקידנעטשנָא רעדעי ןעוו
 לטרעק ַא --- רעטנַאקַאב ַא ָאד זיאיס ביוא ןוא ,ןייוו"ןיניכ ןרעטיב ַא ןּפַאכ
 ,ךיוא

 -ַאב ,לַאז ןטשרע ןיא עלעשיט-לקניוו ַא טכוזעגסיוא ךיז טָאה ןירב
 טכַארטעג ןוא זײװנּפָארט ןעקנורטעג ,(*"יענָאבוד; ןָאלג ַא טלעטש
 זַא ,לָאמ וצ לָאמ ןופ רעגרע ןרעוו ןזירּפַאק סשנַאלָאס זַא ,טורדרַאפ טימ
 ,טינ --- ךיא ,קיטכיזרעפייא ןייז .געמ יז .טינ טצונ ךיז ןטעברעביא סָאד
 ,לַאד ירנַא טימ שינעגעגַאב ַא רַאפ ןקָארשעג ךָאנ ךיז יז טָאה ןטכענ
 טכוז רוטַאנ עקיאורמוא ריא .סורג ַא םיא רַאפ יז טלעטשַאב -- טנייה-
 טינ ןָא ריא ייב טלַאה זיורבפיוא רעקיטסייג ַא ,סערויטנַאװַא עיינ ןיוש
 ,ןטײקשירַאנ עטסערג יד ּפָא יז טוט טפַאשגולק רעצנַאג ריא ייב .גנַאל
 ,ץַאלּפ ןטסרעכיז ןופ ןפולּפָארַא ,.וצרעד יז טביירט טולב-קיכָאק ריא
 -עפרעדַאב ַא ריא רַאפ זיא --- םוהת ןיא ןקוקנײרַא ןוא ךיז"גיױברעבירַא
 רע לָאז ,ןיקסנָארבַאג לעשימ וצ ןרָאפוצ רָאג ריא טימ ףרַאד ןעמ ,שינ
 רַאפ טרָאװ ַא ןעניפעג רע טעװ רשפא ! היח ענייש יד ןקוקנָא ךיוא
 -ַאג יװ עכלעזַא ..!רעטלַא רעד ,ןגָאזנײרַא לָאמטפָא ןָאק רע .ריא
 ,ָאי --- ןטייווצ ַא רעבָא ,ןלייה טינ ןיילַא ךיז ןענָאק יקסנָארב

 ןייז ןופ ןייוו טשער סָאד ןעקנורטעגסיוא יִצ ןייא טימ טָאה ןירב
 -עגניײרַא ןוא ךיז ןביוהעגפיוא ; ךיז טקוקעגמורַא קיטכיזרָאפ ןוא זָאלג
 רעסעב .ןעוועג טינ ,לָאמ סָאד ,ָאד זיא לַאד .ךיוא לַאז ןטייווצ ןיא טקוק
 ...סורג ןעמענעגנָא רעייזטינ םעד ןבענוצּפָא ןעמעװ ָאטינ !ױזַא

 יד .ןעמוקעגסיוא טינ ןענירב ןיא ןײלַא רענייא ןציז גנַאל רעבָא
 זיא עפַאק ןיא ןוא ןבעגעג-יירד ַא ךיז טָאה ריס עשנרעזעלג עטלגילפעג
 -טוג ןפיוא רעדניליצ-בלַאה ןטימ ןעּפול .ַאוסנַארפ ןבילבעג-ןייטש
 ,טנַאגעלע .גױא ןטכער ןיא לקָאנָאמ ןטימ ןוא ּפָאק םענעטשרַאבעגוצ
 ןייז .טקוקעגמורַא ךיז טָאה רע .טרעדוּפעגנָא טכייל ןוא טריזַאר-טַאלג
 שיט-לקניוו םייב ןענירב ףיוא ןבילבעג-ןייטש זיא לקָאנָאמ רעקיצנַאלג
 -ידנעד ןטרעדוּפעג ןייז רעביא ןסָאגעצ ךיז טָאה לביימש רעטכייל ַא ןוא

 .ןייװ-טיטעּפַא ןרעטיּב ַא (*
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 ,רעכעלטניירפ רעייזיטינ ַא --- טכודעגסיוא ךיז טָאה ןענירב יו ; טכיזעג

 ,..לכיימש רענעגנואווצעג ַא רעכיג
 --- .ןענַאטשרַאפ ךיילג ןירב טָאה --- *...ןעזעג ןיוש יז טָאה רע;

 "...ןעשעג זיא דליב ןטימ סָאװ ןיוש טסייוו רע;
 ןָאט וצ קנואוו ַא יו ןבילבעגרעביא טינרָאג רעמ רעבָא זיא םיא

 ןכַאמ ןוא ץַאלּפ רעיירפ ַא ָאד זיא סע זַא ,ןכייצ ַא ןבעג ,טנַאה רעד טימ

 .שיגעגעגַאב-זירּפרוס ַאזַא ןופ ןדירפוצ רעייז זיא רע זַא ענימ ַא
 ןעזעג טַאהעג ןיוש ךיז טָאה ןעּפול ,ןפָארטעג גיטכיר טָאה ןירב

 -ַאטרַאּפַא ריא וצ לסילש ןטייווצ ןייק טינ טָאה רע ביוא ןוא .ןשנַאלָאס טימ

 רעטמיטשַאב ַא ןיא טנװָא עלַא ,סיוא טזייוו סע יװ ,יז רע טכוזַאב ,טנעמ
 דלַאב םערָאװ .. .רעקילעפוצ ןייק טינ ךיוא זיא ךוזַאב רעקיטנייה .העש

 םענעדלָאג ןייז ןלַאפ ןזָאלעג ןעּפול טָאה גנוסירגַאב רעצרוק ןייז ךָאנ

 : ןבעגעג-גערפ ַא קידלודעגמוא לסיב ַא ןוא גיוא ןופ לקָאנָאמ |
 ? ךייא ייב טריסַאּפ ןטרָאד טָאה סָאװ ---
 ? טגָאזעג טינ שנַאלָאס ךייא טָאה ---

 ...ןפָארטעג טָאה הביס ַא סעּפע זַא ,טגָאזעג רָאנ טָאה יז ,ןיינ ---

 ,דליב ןטימ
 ךיא בָאה טלָאװעג --- ,ץורית ַא ןכוז ןעמונעג ןירב טָאה --- ,ךַא --

 ןייא ןיא סַאלב-וצ ןעוועג זיא'ס ,םַאר רעד ףיוא דלָאג דנַאר ַא ךָאנ ןגייל

 -רַאפ ...ןוא גנוגעװַאב ענעגנולעג-טינ ַא טכַאמעג ךיא בָאה ,..טרָא
 ,טצירּפשרַאפ סואימ .,טצירּפש

 םוש ןייק גנורעלקרעד ַאזַא ,סיוא טזייוו ,טָאה ןענעּפול ףיוא רעבָא

 רעדניליצ:בלַאה ןייז ןָאטעגסיױא טָאה רע םערָאװ .טכַאמעג טינ קורדנייא

 :ּפָאק ןטַאװעכילּפ ,ןטמעקרַאפ-טַאלג ןייז טימ ןעיירד ןעמונעג ןוא

 "רעביא ןייג טינ ךָאד טעוו ריא יװ רעטסיימ רעקיטכיזרָאפ ַאזַא --

 ...דליב סָאד רעירפ קידנעמענסױרַא טינ ,םַאר ַא ןברַאפ
 :טנעה עדייב טימ טריפעצ רעכיזמוא ןוא ןרָאװעג-טיור זיא ןירב
 ...גנוניימ רעיא טל ..? עד סָאװ רָאנ --

 ענעגנולעג:-טינ, יד טָאה ,(*רטעמ רעש ןָאמ ,גנוניימ ןיימ טיול ---

 ..!לדיילק ןשרעבייוו ןיא לווייט רעד טָא .שנַאלָאס טכַאמעג ?גנוגעוװַאב
 .ױזַא ןעניימ וצ דנורג ַא ,אמתסמ ,טָאה ריא ---
 םוצ זיא'ס רשפא טניימ ריא .טוגצ יז ןָאק ךיא .סיוועג ---

 ? לָאמ ןטשרע

 ? לָאמ ןטשרע םוצ טינ ---

 .רעטסיומ רעּביל ןיימ (*
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 עכלעוו ,ךעלענעמ עריא ףױא טסע סָאװ עכיניּפש ַא זיא'ס --
 רעדניק עריא ןופ לײט ַא ףױא יז טסע רעטעּפש .יז ןרעּפכורפַאב
 ךָאנרעד ,ןייטשלמרימ ןופ ןקַאהסיוא ,ןגערּפ ,ןלָאמ ךיז טזָאל יז .. .ךיוא
 .ןײלַא ךיז ףיוא קיטכיזרעפייא זיא יז .טכערבעצ ןוא יז טרימשרַאפ

 ! טכוזרעפייא ענדָאמ ַא ---
 רענעמָאקלופ ,רעכיירטסייג ,רענעש ךיז טעזרעד יז יו ךיג ױזַא ---

 וצ דיירסיוא ןַא טלָאמעד טכוז יז .שטנעמ-סיוא יז זיא -- זיא יז יװ
 ...לַאניגירָא ןרַאפ רעסעב זיא סָאװ עיּפָאק יד ןקיליטרַאפ

 ? ךַאז ַאזַא ןָאטעגּפָא לָאמנייא ןיוש יז טָאה ---
 ? רעסעב ןעוועג זיא ,ריא טניימ ,לַאד ירנַא טימ .סיוועג ---
 קירוצ ןוא טרָא ןופ ךיז ןָאטעג-בױה ַא ,ןרָאװעג סַאלב זיא ןירב

 .ךיז טצעזעגקעווַא

 ןקיאורַאב טוװאורּפעג ןעּפול םיא טָאה -- ! ױזַא טינ ךיז טכָאק --
 לַאד ירנַא ייב --- .עציײלּפ רעד ףיוא טנַאה ןייז ןגײלפױרַא ןכייוו ַא טימ
 טָאה טרָאװ ַא ןופ .ענעצס עכעלנע ןַא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה עילעטַא ןיא
 לַאד סָאװ ,טײקמַאזקרעמפיוא רעקירעביא ןַא ןופ ,ןביױהעגנָא סָאד ךיז
 ...לעדָאמ רעד יװ רעמ רָאמרַאמ ןטקידנערַאפ םעד ןזיװעגסױרַא טָאה
 -ןייטש רעד ןופ ,רוטּפלוקס ןייז ןָאטעג-טעלג ַא ךעלביל-וצ רשפא טָאה רע
 טקידירפַאבױצ ,םערָא ןטקערטשעגסױא םעד טלטרעצעג ּפָארַא עציײלּפ
 ןטסרעװש םעד טּפַאכעג שנַאלָאס טָאה !ונ ,ונ ...ןבעגעג-לכיימש ַא
 ...ןכערב ןעמונעג ןוא רעמַאה

 ? "ןירעצנעט-ןעגנַאלש, יד ןעוועג טינ סָאד זיא ---
 טָאה גנולצולּפ ןוא גנַאל-םישדח טריזָאּפ רעירפ ! קיטכיר ץנַאג ---

 ,גנַאלש-גרעװ ןופ ּפָאק םעד .גנוטכינרַאפ ןופ טסול יד טּפַאכעגנָא יז
 -עג זיא לַאד רָאנ .טּפַאלקעגּפָא טַאהעג ןיוש יז טָאה ,םערָא קיטש ַא טימ
 ...ךױא ,רשפא ,ךייא רַאפ .ריא רַאפ רעלַאטורב ןוא רעקנילפ ןעוו
 עצנַאג ַא ,ןעמַאװצ רעמַאה ןטימ םערָא םעד טיירדעגסיוא ריא טָאה רע
 -רעסיוא ןוא ,ןָאט ריר ַא טנָאקעג טינ עציײלּפ ריא יז טָאה םעדכָאנ ךָאװ
 --- םעד

 ךיז טָאה ןירב .ןבילבעג ןייטש זיא ןוא ּפיל ַא ןסיברַאפ טָאה ןעּפול
 ...ןסױטשעגנָא

 הב ? סעּפע ךָאנ ....םעדרעסיוא ---
 .סונ ןטרַאה ַא ףױא ןפָארטעגנָא טָאה שנַאלָאס !ןעד סָאװ ---

 -מוא ןייז ךָאנ ןָאק רע זַא ,ןזיוורעד ,טרָא ןַא ףיוא ךיילג ,ריא טָאה לַאד
 ,םעדרעסיוא .יז טָאה רע ?ןגָאז ...יז יװ רעכעלטרָאװטנַארַאפ
 ןוא ןגָאלשעג טנַאה רעלופ רעד טימ .טכיזעג ןיא לָאמ עכעלטע ןגָאלשעג
 .סַאג רעד ףיוא ןפרָאװעגסױרַא
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 ? ןגיוושרַאפ סָאד טָאה יז ? יז ןוא . . .ןביולג טינ ךיז טליוו סע ---

 ...טנעמַארעּפמעט ריא טימ ,ץלָאטש ריא טימ
 טוג ץנַאג ,ןיז ןסיוועג ַא ןיא ,ןוא .ןעגנולשעגּפָארַא סָאד טָאה יז --

 ,טָאה יז ןעמעוו רַאפ ליבצנַאמ רעקיצנייא רעד ךָאנ זיא לָאד .טנידרַאפ
 ,.סױרַא רָאלק טינ סָאד טגָאז יז שטָאכ ,ץרא-ךרד לסיב ַא ,ןצרַאה ןיא

 ךיז טקירד ריא ייב .ךיוא ביל ךָאנ םיא יז טָאה --- ןסיוו טליוװ ריא ביוא
 טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ ארומ קרַאטש טָאה יז .ארומ ַא ןיא סיוא סָאד

 -- קעװַא טעװ ארומ יד יו ךיג ױזַא רָאנ .םיא

 -קעװַא ןָא ןיוש טבױה ארומ יד זַא ,טכוד רימ ,יז טנעק ריא ---

 , ..ןייגוצ
 ןיב ןײלַא ךיא .טינ ךימ טרעדנואוו סע ? טקרעמַאב טָאה ריא ---

 םיא וצ ךיז יז טעוװ גָאט ןקידלּפענ רעדָא ,ןלעה ןייא ןיא זַא ,רעכיז

 ױזַא ןוא .ןבעגכָאנ טעװ יז ןוא ןעלדנַאהַאב לַאטורב יז טעוו רע .ןרעקמוא

 ,טרעוו סָאד זיא יז .רעסעב רשפא זיא
 ! ויטקעּפסרעּפ ענייש ַא --
 ןעוועג ךיא ןיב .טירט ַאזַא ןופ ןטלַאהּפָא יז ךיא בָאה טלָאװעג ---

 לָאז יז וליפַא טלָאװעג .טבילרַאפ ךייא ןיא ךיז טָאה יז סָאװ ןדירפוצ

 טימ ,ונ ...עכלעוו ,רעד טָאטשנָא ,יורפ עתמא רעייא .יורפ רעייא ןרעוו
 ךייא ןופ זיא עכלעוו ,רעד טָאטשנָא :ןפָא ןדייר ךָאד ןעמ ןָאק ךייא

 ...קעװַא
 ? טנַאקַאב ךייא זיא סָאד ךיוא ---
 ןופ ןבייל עלַא ואוו ? רעניימ יו טפעשעג-רעדליב ַאזַא ןיא --

 לעשימדןַאס דרַאװלוב ןופ ןריוכט ענייז עלַא ןוא סַאנרַאּפנָאמ רַאװלוב

 יד ןשיװצ ,ןסיינ עלַא ןופ טשטָאּפ עטשרע יד !ַאה ?ןרעקרַאפ

 | ...ךיא גירק ,רעלטסניק

 ןליו ןטוג רעייא רַאפ ,ןעּפול עיסָאמ ,רעייז ךייא קנַאד ךיא --- |

 --- רָאנ .ןַאמ ַא רַאפ קילג ַא .יורפ עקידריווקרעמ ַא זיא שנַאלָאס

 ? ןגָאז ריא טליװ ,סיוא ךיג טניר סָאװ קילג ַא ---

 סָאװ רעבָא .טקיטעטשַאב סָאד ןיוש בָאה ךיא .יז טנעק ריא ---

 ...זיא יז יװ טנעמַארעּפמעט ַאזַא טימ ? ןָאט ןעמ ןָאק

 ןָאט טנָאקעג טָאה ריא רעבָא .רעמ טינ רשפא -- טציא ---
 טָאה ,קרעו רעייא ףיוא ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה יז ןעוו ,ךייא ייב ,טנייה

 ...טַאט וצ ןייגרעביא טפרַאדעג ריא
 ? לַאד ירנַא יו ױזַא ? ריא טניימ טַאט עכלעוו --
 רשפא יז ריא טלָאװ ןַאד .ןבעל םוא קיטיונ ןעוועג זיא סע --

 ...םיא ףיוא ןסעגרַאפ רשפא טלָאװ יז ,טלייהעגסיוא
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 ,ריא יװ ױזַא טקנוּפ ,קיאעפמוא ךיא ןיב *"ןטַאט; עכלעזַא ףיוא ---

 !ןעּפול טניירפ רעביל

 .קיאעפ טינ םעד ףיוא ןיב ךיא ךיוא .תמא זיא סָאד --

 ןעוועג לַאפ םעד ןיא ך יא ןיב םעד רעסיוא ןוא ..!ריא טעז --

 .ףוס לקזיב ביױהנָא ןופ קידלוש .רעקידלוש רעד

 סָאד ...סכעלנע רעדָא ? טכוזרעפייא וצ סנַאש ַא ריא ןבעגעג ---
 .ןגלָאפ יד רָאנ .טינ עלָאר םוש ןייק ָאד טליּפש הביס יד ! טינרָאג טגָאז
 ,ןָאטעג אמתסמ טָאה ריא סָאװ ,ןטעברעביא ןוא יז ןטעלג וצ טָאטשנָא

 רַאפ ץרא-ךרד ןייק זַא ? דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ ! ַאנ ....טפרַאדעג

 ,טינ יאדװַא --- ארומ ןייק ןוא .רעמ טינ יז טָאה ךייא

 רימ דלַאביװ ,ןעּפױל טניירפ ,רעבָא ,רימ טגָאז !ןלַאפרַאפ ---

 יד טָא ןָא ױזַא ךייא ןעיײג סָאװ .. .קיצרַאהנפָא יױזַא עדייב ןיוש ןדייר
 ךָאד ךייא סע טיג קיטײװיּפָאק רעסיוא ?עריא סערויטנַאװַא עלַא
 | . ..טינרָאג

 לויט םעד טָא ,ביל יז בָאה ךיא ? טינ ןעד ריא טײטשרַאפ --

 ןסָאלשעגנייא זיא סָאװ ןַאקלואוו םעניילק םעד טָא ,רעדיילק ענעדייז ןיא

 רעדנַא ץנַאג ַא ףיוא יז ךיא בָאה ביל רעבָא ,רעּפרעק םענייש ַאזַא ןיא

 רַאפ .טַאהעג ביל יז טָאה רָאטּפלוװקס רעד לַאד יװ ,ריא יו רעגייטש

 "גייק ךָאנ בָאה ךיא ןכלעוו ,קרעוו-טסנוק קידעבעל ַא שנַאלָאס זיא רימ

 טנָאקעג טינ לָאמנייק ןוא טַאהעג טינ עײרעלַאג-רעדליב ןיימ ןיא לָאמ

 ןופ ךיז טשטילג יז ,טרָא ןייא ףיוא ןביילב לָאז יז ,םַאר ַא ןיא ןסַאפנייא

 קַאמשעג ןטוג ןופ עינָאמרַאה רעדעי רימ טרעטשעצ יז .,סױרַא םַאר רעדעי

 ליפ ױזַא טימ ןפַאשעג רימ בָאה ךיא סָאװ ,טייקיאור רעשיפָאסָאליפ ןוא

 -סױרַא זיא יז ןיהואוו ,רַאוטָארט ןופ ןביוהעגפיוא יז בָאה ךיא טניז .ימ

 ריא ןעזעג .טינ גָאט ןקיאור ןייא ןייק ךיא בָאה ,ןרָאװעג ןפרָאװעג
 "וצנייא ןפלָאהעג ריא ךיא בָאה סָאד !ןטסַאקיגנוריצ ַא ? גנוניואוו

 -ןייק סָאד בָאה ןוא עכעלקילג ַא יז ןעז וצ טכוזרַאפ בָאה ךיא .ןענעדרָא

 -.טרעו א רעצעמע ,טרָאװעג קידלודעג בָאה ךיא .,טכיירגרעד טינ לָאמ
 --- יז ןוא ,ןבילרַאפ קידרעייפ ריא ןיא ךיז לָאז ןַאמ רעקידריוו ןוא רעלופ |

 טנַאקַאב ךייא טימ ךיז טָאה יז ןעוו ,טרַאוװרעד ךיז בָאה ךיא ןוא ,םיא ןיא
 ןעוועג ךיא ןיב ,עילעטַא רעייא ןיא ןריזָאּפ ןעמוק וצ טמיטשעגנייא ןוא
 -טנַאלַאט ןוא ןקיטכירפיוא ןַא ףיוא ןפָארטעגנָא טָאה יז סָאװ ,ךעלקילג

 ,ןשטנעמ ןלופ

 סָאװ לדיימ גנוי ַא יוװ ,ןעּפול טניירפ ,ןגיוא יד ּפָארַא זָאל ךיא ---
 .,..טנעמילּפמָאק ַאזַא לָאמ ןטשרע םוצ טרעה
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 ןיא טציא ןיב ךיא (*! רטעמ רעש ןָאמ ,קידװעליּפש ױזַא טינ ---

 ךָאנ ,בָאה ךיא ןעו .טסנרע רעייז דייר ךיא .גנומיטש רעדנַא ץנַאג ַא

 טנווייל רעייא ףיוא ןעזרעד ,ורמוא ןוא דלודעגמוא ןופ ןכָאװ יירד-ייווצ

 טּפעשעגסיױא טָאה ריא ףיט יװ ,טכַאמעג ריא ןופ טָאה ריא סָאװ ,סָאד

 -טעקַאנ רֶוא טצונעגסיוא טָאה ריא לדייא יװ ןוא ןבעל ןכעלרעניא ריא

 .ךיז רעסיוא ןרָאװעג ךיא ןיב ,רערעייא *טכַאנ רענירג; רעד ןיא טייק

 רַאפ ןוא טכַאמעג ריא ןופ טָאה לַאד סָאװ ,"ןירעצנעטדןעגנַאלש, יד

 .ןעוועג ןלעפעג טינ לָאמנייק רימ זיא ,זיירּפ ַא ןעמוקַאב טָאה רע רעכלעוו

 סע .טקיצטנַא ךימ טָאה שנַאלָאס עכלעוו טימ ,ןברַאפ יד ןטרָאד ןלעפ סע

 רענעגנולעג ַא רימ רַאפ זיא "ןירעצנעטרןעגנַאלש, יד .עיזעָאּפ יד טלעפ

 יקַאמשעג ןיימ טינ .טינרָאג רעטייוו ,םַארגָארּפ"קריצ ַא ןיא רעמונ

 ,לַאעדיא ןיימ ןעזרעד ,לָאמ ןטשרע םוצ ,דליב ןפיוא ךיא בָאה ךייא ייב ָאד

 ,טרעיילשרַאפ ןוא טעקַאנ ,קידתועינצ ןוא ןסַאלעגסױא ,שנַאלָאס ןיימ

 סָאד ןוא .טייצ רעבלעזרעד ןוא ןייא ןיא לופסינמייהעג ןוא ךַאפנייא

 ןקיברַאפ םוצ ,טבעוועגנייא שזַאזייּפ ןשירעלָאמ ןיא ,םַאר ַא ןיא ץלַא

 טינ ןָאק ןוא רעסַאװ ןוא למיה:טכַאנ ןשיווצ טבעווש .ןדנובעג טנווייל

 ! ןירב רטעמ ,ָא .ןעילפקעווַא

 סָאװרַאפ ,ןעּפול טניירפ רעביל ,ןסױטשוצנָא ןָא ךימ ביוה ךיא ---

 טקישעג ,דליב סָאד ןעמוקַאב וצ קידלודעגמוא ױזַא ןעוועג טייז ריא

 ןכױה ךרעב ַאזַא רימ טלָאצַאב .גָאט ןייא ןיא לָאמ ייווצ םיחולש

 ....זײרּפ
| 

 דליב סָאד ןבָאה וצ : ןײלַא דלודעגמוא יד רָאנ טינ ןעוועג זיא'ס --

 טַאהעג ךױא ָאד טָאה ןבָאה-ארומ סָאד ,ץיזַאב ןיימ ןיא רעכיג סָאװ

 רעטצעל רעד ןיא זַא טנרָאװעג ךימ טָאה רעניימ טקניטסניא רעד ,טנַאה ַא

 "רעפייא ןעוועג רעירפ ןיוש זיא יז .ןעוועטנובעצ ךיז יז טעװ טונימ

 ...שנַאלָאס רעטלָאמעג רעד ףיוא קיטכיז

 וצ גנואיצַאב יד זיא ,טלייצרעד ןיײלַא ריא קילדעוו רעבָא ,ָאי ---

 .*י ערעדנַא ץנַאג ַא ןעוועג ךייא

 .-רעפייא ןעוועג יז זיא ןײלַא גנוניימ ןיימ ףיוא ,רימ ףיוא טינ ---

 טנעק ריא !ןסיװ טליוו ריא ביוא ,ךיוא טנַאלַאט רעייא ףיוא ,קיטכיז

 שנַאלָאס יוװ ענייא ַאזַא ןוא ! טניירפ רעגנוי ןיימ ,רעבייוו יד גונעג טינ

 קיטליגכיילג טינ רעבָא ,רימ וצ קיטליגכיילג .רעקינײװ ךָאנ ריא טנעק

 רעבָא ,ךייא ןיא טבילרַאפ .גנורעטסײגַאב רעשירעלטסניק ןיימ וצ

 ,געט עטצעל יד ,יז טָאה ךימ .טפַאשרעטסיײמ רעייא ףיוא ןסיברַאפ

 .רעטסיימ רעּביל ןיימ (*
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 -סיוא --- ייברעד טלַאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד ןגָארקעג טנייפ סרעדנוזַאב)
 טלָאצַאב ךייא בָאה ךיא סָאװ רַאפרעד וליּפַא ,דליב ריא ףיוא יז ןטייבוצ
 ...עמוס עסיורגיוצ ַא

 ךיז ,טרָא ןֹופ ןָאטעג-בױה ַא רעדיוװ ןירב ךיז טָאה -- !ןיינ --
 רענייא יװ ,ןרעטש םעד ןבייר ןעמונעג ןוא טצעזעגקעװַא קירוצ
 -גָאט עקרַאטשױצ סָאד ןָאק ןוא ףָאלש ןופ סױא ךיז טעכושט סָאװ
 ,ןגָארטרַאפ טינ טייקיטכיל

 ? "ןיינ,, סָאװרַאפ ---
 טרישזעטָארּפ ךימ יז טָאה סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא ---

 , . . ךייא ייב
 טױל ,זיא קנַארפ טנזױט ףניפ-ריפ !ןָא טינ ךיז טביוה סע ---

 -ַאבעצ טינ רעלטסניק יד ףוַאד ןעמ, .גונעגרעביא ןעוועג .,גנוניימ ריא
 יז ןלעװ ,ליפוצ ןענידרַאפ ןלעװ ייז; --- .טגָאזעג יז טָאה -- ,"ןעוועל
 ןעוועג סנַאװַא ןיימ זיא ,ריא טסייװ ,רַאפרעד *. ,,ןלָאמ וצ ןרעהפיוא
 זַא ,טגיילעגרעביא ךָאנר עד רימ ךיא בָאה סָאד .רעניילק ךרעב ַא
 . . .קיגיײװ-וצ זיא'ס

 ױזַא טינ יז ןעק ךיא ,ןעּפול עיסָאמ רעביל ,ןייז הדומ זומ ךיא ---
 ,ריא יו טוג

 ךיא סָאװרַאפ ריא טייטשרַאפ רעטציא .רעכיז ךיא ןיב םעד ןיא ---
 | ?טָאהעג ארומ ױזַא בָאה

 ,..ןייטשרַאפ וצ ןָא ביױה ךיא זַא ,טכוד רימ .ָאי ---
 ןיימ ןיא ןעגנַאהעגפיוא דליב סָאד טלָאװ ךיא רשפא טניימ ריא ---

 רעטסטייוו ַא ןיא .טינ ךיוא --- טנעמַאטרַאּפַא ןיימ ןיא ןליפַא ? טפעשעג
 !סױרַא טמוק סָאװ רעבָא ...ןסָאלשעגניא סע ךיא טלָאװ רעמַאק
 ...טקיטעּפשרַאפ טרָאפ ןוא טלייאעג ןוא טלייאעג ךיז בָאה ךיא

 ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ קיטומרעוװש טָאה ןירב
 טימ יװ ןלַאפעגוצ ןעּפול םיא וצ זיא -- !טגָאז ,רימ טגָאז --

 --- זַא ,טקידעשַאב קרַאטש ױזַא זיא'ס זַא ,ריא טנכער --- ,טעבעג ַא
 יד טקעלפרַאפ דָארג טָאה שנַאלָאס ?ןגָאז ךייא 'ךיא לָאז יו ---

 טעװ ןעמ ,טסורב רעטעקַאנ רעד ןופ ןוא טכיזעג ןופ סעיניל עטסלדייא
 טימ ןשַאװּפָא ךָאנרעד ,ןצַארקּפָא רעירפ ןזומ ךלָאג טנקירטעגנייא סָאד
 ױזַא טינ זיא'ס .לזניּפ ןטימ ןריגערָאק טשרע ךָאנרעד ,ןיטנעּפרעט
 -, .. ךַאפנייא

 רעד ןיא ,טכיזעג ַא ןעגנערבוצסיורַא ױזַא .סייוו ךיא ,סייוו ךיא ---
 זיא ,טכַארבעגסױרַא סָאד טָאה ריא יו ,גנוטכולַאב רענירג רעקיטכַאנ
 ,..דנַאנַאכָאנ לָאמ ייווצ טינ טפערט סנ ַא ןוא .סנ ַא

449 



 רָאנ רעױדַאב ךיא !ןעּפול טניירפ ,עטסעב סָאד ןָאט לעװ ךיא ---

 ריא סָאװ ,סָאד ןרעקמוא טינ ,טנעמָאמ םעד ןיא ,ךייא ןָאק ךיא סָאװ

 ןיוש ךיא בָאה רַארָאנָאה רעיא ןופ לייט ַא .טלָאצעגניײא רימ טָאה

 ... טכיורברַאפ

 םיא טָאה --- ! ןופרעד טינ רָאג טדער ,טינ טדער םעד ןופ ,ךַא --- |

 ! רעטסיימ רעביל ןיימ ,הבוט ַא רימ טוט --- .םערָא ןרַאפ טּפַאכעגנָא ןעּפול

 ,רעכיג סָאװ טכיררַאפ ,ןליו סלמיה ןוא סטָאג םוא !סָאד טכיררַאפ

 ..!טנָאק ריא ביוא
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 ַאזַא ןופ םערָא ןייז ןעיײרפַאב וצ ןזיװַאב טינ ךָאנ טָאה ןירב דיוד

 טָאה ,ייז ןגעקַא ,ריט ענרעזעלג יד ןעוו ,םיא וצ ןייטשוצ ןכעלטּפַאשנדיײל

 ןַא .יז ַא ןוא רע ןַא עפַאק ןיא ןזָאלעגנײרַא ןוא ןבעגעג-יירד ַא ךיז

 טינ רעכלעװ ףױא ,ןעוועג סָאד זיא רָאּכ עטכַארטעגוצ-שילרעטסיוא

 זיא עכלעוו ; טכירעג ,טנעמָאמ םעד ןיא ,ךיז ןבָאה ןירב טינ ןוא ןעּפול

 ָאד ןבָאה ייז סָאװ ךערּפשעג םוצ טסַאּפעגוצ ןעוועג קיד'תוירזכַא רעבָא

 טרעצנָאק םוצ טצוּפעגסיוא ,שנַאלָאס ןעגנַאגעג זיא סיורָאפ .טריפעג עדייב

 ,דיילק םענעסַאלטַא-ץרַאװש ,ךעלעכיש ענרעבליז יד וצ זיב ,גנַאל ַא ןיא

 עקניסַאק רעקידרעבליז ַא טימ .םיא רעביא לטנַאמ-ןילעמרעה ןצרוק ַא ןיא

  "מָאב-לרעּפ עגנַאל טימ ןוא רוזירפ רענעטשרַאברַאפ-ךיוה רעד רעביא

 םינּפ רעקידוונח רעקיטיוה-לקנוט רעד .ןרעיוא עלעקנוט יד ןיא ךעלעב

 .טברַאפעגוצ -- ךעלעבירג יד טימ ןקַאב עלַאװָא יד ,טרעדוּפעגנָא ---

 ןופ לגיּפש םעניא ןוא ץכעוטנָא ןוא טוה ןופ ,ןטסַארטנָאק יד טָא ןיא

 ןעזסיוא ןקידנעדנעלב םעיינ ץנַאג ַא טַאהעג יז טָאה ,סײװ ןוא ץיַאװש

 ,רוזירפ ץיּפש ןופ ךיז טיצ סָאװ ,עיניל עיינ ענעגױבעגיזעיצַארג ַא ןוא

 ץרַאװש-קיצנַאלג ריא ןופ קע םעד לקזיב לטנַאמ ןסייוו-יינש ןרעביא

 ,רוזירפ רעכױה רעד טימ ץכעוטנָא ןכעלרעייפ םעד טָא ןיא ,דיילק

 שנַאלָאס טָאה ,ןעזעג טינ לָאמניײק ,רעטציא זיב ,ךָאנ טָאה ןירב עכלעוו

 ריא וליפַא .רעטנַאזָאּפמיא ךס ַא ,לָאמעלַא יו רעכעה ךס ַא טקוקעגסיוא |

 ןצרַאװש ַא ייב יו ,רעקידנעמיווש ַא ,רערעדנַא ןַא ןעוועג טציא זיא טָארט

 טנָאטַאב רעמ לסיב ַא ןעוועג ריא ייב זיא ץלַא .רעסַאװ ןפיוא ןַאװש

 רעד ךרוד -- רָאה עטמעקרַאפ-ךיױה ,עצרַאװש-יולב יד :ךעלטנייוועג יו

 טכיזעג ןלעקנוט ריא ןופ לַאװָא רעד ,עקניסָאק רעד ןופ ץענ רעקידרעבליז

 -לקנוט עסיז יד ,לרענלָאק-ןילעמרעה ןופ םַאר רעסייוויקיכוּפ רעד ךרוד ---

 רעטעלָאיפ-לעה רערעדנוזַאב ריא ןופ יוט םעד ךרוד --- טיוה ריא ןופ טייק

 ,"ןּפיל רעד ,גנוברַאפוצ רעכעלטיור רעד ךרוד --- ןציּפש-ןקַאב יד ,ערדוּפ
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 -יגירַא ןוא רעפרַאש רעבָא .עדַאמָאּפ ןימרַאק רעד ךרוד --- לגנעלשעג
 ,ןעגנוריטַאש ןוא ןקורדסיוא ןופ לבמַאסנַא ןצנַאג םעד טָא ןיא ,רעלענ
 -עג ָאד ייז ןבָאה לָאר עטשרע יד .ןגױא עריא ןטָארטעגפיוא ןעניײז
 ןטכױלַאב ןענייז עכלעוו ,ןדגַארַאמש עלעה יװ טנירגעג ןבָאה ייז ,טליּפש
 ,ףמואירט ןשירעבייוו ןופ רעייפ םענעטלַאהַאב ַא טימ ,קינייװעניא ןופ

 ןיא זיױה:עפַאק ןופ טפול רעטרעכיורעגנָא רעקידנכָאװ רעד ןיא ,ָאי = |
 ןַא ןטלַאהעגּפָא טשרעקַא טָאה עכלעוו ,ןירעגיז ַא יו ןטָארטעגפיוא יז
 -עג רעד ,"רעצעמע, רעד ...ןצעמע רעביא ןוחצנ ןכעלטנייוועגרעסיוא

 שירעב עלעּפַאק ַא ,ריא ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ ָאד עקַאט זיא ,םינּפַא רענעגנַאפ |
 עלעסיב ַא ןוא טקעדעגּפָא ּפָאק רעדנָאלב רעסיורג רעד ,טמעשַאב ןוא
 ,ןפיל טכעלקיד יד ףיוא עלעכיימש ןטרעוװילגרַאפ ַא טימ ןגיובעגנייא
 .עגַאלרעדינ עכעלצולּפ ןייז טנעקרענָא טייהרעמוטש טלָאװ רע יו סעּפע
 ןטימ ,טוח-רעלטסניק ןייז .טנַאטסערַא ןַא ייב יו יורג --- גוצנָא ןייז
 ןיא טיירדעג רע טָאה ,יורג ךיוא ,ןדנַאר עטיירב ןוא ָאנד ןטלעטשעגפיוא
 . טינ סָאד זיא ןעוועג ןוא .םיא טימ ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טינ ,טנעה יד
 ,לַאד ירנַא יו רערעדנַא ןייק

 רעלטסניק רערעכיז-טסבלעז רעד טָא זַא ,טביולגעג טינ ךיז טָאה סע
 ןוא ץלָאטש ןייז ןסעגרַאפ ױזַא ,ןטלַאה ױזַא ךיז ןָאק ןַאמ רעלַאטורב ןוא
 ,רע ןעוועג טרָאפ רעבָא זיא'ס .ןעיורפ וצ גנואיצַאב ןיא ןּפיצנירּפ ענייז
 ןפיוא ןוא טייצ רעבלעז רעד ןיא ,ןטכענ ךָאנ טָאה רעכלעוו ,רעבלעז רעד
 -ייטש ענייז ןבעל רָאטּפלוקס ןתמא ןַא ייב, זַא ,טקידערּפעג ,טרָא ןבלעז
 ןוא עטסגניי עלַא יו רעוויסנעטניא ךס ַא ןּפורג ענעזדנָארב ןוא ענרענ
 טינ ,קיטנָאק ,ךָאנ זיא רע . ..?טלעוו רעד ןיא ןטייהנייש עטסקידרעייפי
 שינעגעגַאב רעטנַאקיּפ-טסכעה ןוא רעכעלצולּפ ַאזַא ןופ ךיז וצ ןעמוקעג
 ןוא טייקגייש עקידנדנעלב יד .?ַאליל, טפַאק ןופ גנַאגנייא םייב ,ָאד !

 לָאמַא טָאה רע עכלעוו ,לדיײמ-לעדָאמ רענעי ןופ ץנַאגעלע עטכוזעגסיוא
 רעזירַאּפ רעד ףיוא ןפרָאװעגסױרַא ענעגָאלשעג ַא ןוא טקידײלַאב ױזַא
 ,רעטגיוו ןטימניא רעגוד ַא יוװ ןפָארטעג ,סיוא טזייוו ,ָאד םיא ןבָאה ,סָאג
 יד ןיא ,סקואוו ןצנַאג ןייז ןיא ןענַאטשעג ךָאנ זיא גנושַאררעביא יד
 ענייז ןיא ,ןקַאנ םענעסקָא םענעגיובעג-םיוק ןייז ןיא ,סעציײלּפ עטיירב
 ןטלעטשעגפיוא ןטימ טוה-רעלטסניק םעד ןבָאה סָאװ ,טנעה ערעכיז-טינ
 רַאפ גנורעטסיײגַאב רעטשרע רעד ןיא ,ּפָאק ןטרַאה ןופ ןסירעגּפָארַא ָאנד

 ,טרָא ןייז ףיוא קירוצ ןצעזפױרַא ןסעגרַאפ ןוא ,גנוניישרעד סשנַאלַאס
 ןופ גנונעכער ּפָא ךיז טיג שנַאלָאס זַא ,ןעוועג ךיוא זיא קיטנעק

 ןקילָאמַא ריא ןיא ןעזרעד ָאד טָאה יז סָאװ ,גנורעדנע רעפעלצולּפ רעד
 ןבעל שינעגעגַאב ענעעזעגסױרָאפ-טינ יד ,רעקידיילַאב ןוא ןטבילעג
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 "פיוא ,סיוא טזייוװ ,לָאמ ס ָא ד יז טָאה גנַאגניײא-עפַאק םענעטכױלַאב

 זיב םיא רַאפ טָאה יז ןכלעוו ,קערש םענעסעגעגנייא םענעי ןָא ןעמונעג

 ןגױא עשלגױפ-טכַאנ עריא ןופ קוק ןפרַאש ןייא טימ .טַאהעג טציא

 ןופ גנוקריוו יד טּפַאכעגפיוא ,שינעגעגַאב רעכעלצולּפ רעד ןיא ,יז טָאה

 -ירעלטסניק רעבָא ,רעלַאטורב רעד ףיוא גנוניישרעד רעקידנדנעלב ריא

 "גיא ןשירעבייו ריא טימ .רעלעפַאב םענעזעװעג ריא ןופ רוטַאנ רעש

 ןוא טעיידרַאפ קילבנגיוא ןשיטירק ןבלעז םעניא סָאד יז טָאה טקניטס

 םעד ,ןיינ .ןעגנורעדינרעד עקילָאמַא עלַא רַאפ ,המקנ סלַא טצונעגסיוא

 "עגּפָא טינ לָא מס ָאד יז טָאה עפַאק םוצ גנַאגנייא םייב ןריא טרָא

 טלַאטשעג סלַאד קידנעעזרעד ,ןָאטעג ןטכענ סָאד טָאה יז יוװ ױזַא ,ןטָארט

 ּפָארַא ןָאטעג לָאמ סָאד רע טָאה סָאד ...ריט רענרעזעלג רעד ןיא

 ,ּפָאק ןופ ,ָאנד ןכייוו ןטלעטשעגפיוא ןטימ ,טוה-סיעכהל וצ םעד ןסירעג

 ןדיר סעּפע ןבױהעגנָא ;ךיז טגיונרַאפ שיטכענק ,ךיז טגױנרַאפ ןוא

 ךביוא ןופ ןבעגעג-לכיימש ַא רָאנ םיא וצ טָאה יז .טקידנערַאפ טינ .ןוא

 רעייז סָאד זיא קידלוש ךיז טסליפ וד ביוא; :ןסייהעג טָאה סע ,ּפָארַא

 ריד בָאה ךיא זַא ,טינ רעבָא ךָאנ טסייה סָאד .טייז ןייד ןופ ןייש

 ױװ ,רענעגנַאפעג ַא יװ ךָאנ ךיז רע טּפעלש טציא *. ..ןעוועג לחומ

 סע !ַאהיַאה .עלעקירטש ַא רַאפ טיצ ןעמ ןכלעוו ,קיב רעטעשויעצ ַא

 -ךעטסַאּפ ַא ןופ לדנוגינ ַא ןליּפשסיױא לָאז שנַאלָאס טלעפעג ךָאנ טָאה

 סָאװ ,ןַאמ רעװיסַאמ ,רעסיורג רעד ,רע ןוא ,טײלפ-טנַאה ַא ףיוא לדיימ

 .ייגנורעטסײגַאב סיורג ןופ ןעווערעצ ךיז לָאז ,ךָאנ ריא ךָאנ ךיז טּפעלש

 ןעװעג ייז ןענייז עדייב .טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה ןעּפול ןוא ןירב

 יַאב ןבָאה עדייב ןוא ,ענעצס רעמוטש ַאזַא ףיוא םיניבמ עשירעלטסניק

 -לקנוט רעד טָא ןופ טּפַאשגולק ןוא טפַארק עקידריווקרעמ יד טרעדנואוו

 יז ןענעק ןוא טוג ױזַא ,ךיז טכוד ,ןענעק ייז עכלעוו ,לדיימ רעקיטיוה

 ןעגנורעדנע עטכירעגמוא יד ןרעדנואווַאב וצ ךעלקריוו זיא סע .טינ טרָאפ

 -קיטש עקידוונח:שירעליּפשיוש יד ,עלייוו עלַא רָאפ ריא ןיא ןעמוק סָאװ

 - .תעל-תעמ ןיא העש קיצנַאװצ-ןוא-ריפ קיאעפ זיא יז עכלעוו ףיוא ,ךעל

 ,לשיט םוצ ,טייקכעליירפ רעתמא רעדָא רעטכַאמעג טימ ,קידנעקניוו

 רעזדלעה ענעגיוצעגסיוא טימ סרענָאג ייווצ יו ,ןציז ןירב ןוא ןעּפול ואוו

 עריא טרעכיגרַאפ גנולצולּפ שנַאלָאס טָאה ,ןגיוא עטרעדנואוורַאפ ןוא

 טימ ,לגיופ שיטָאזקע ןַא יוװ ,קידנרעטַאלפ ,ןוא : ךעלעטירט ענעטסָאמעג

 ןופ לברַא עסייוו עטיירב יד טימ ,דיילק ריא ןופ ןדלַאפ עצרַאװש עלַא

 טימ עקניסָאק רעקידרעבליז ריא ןופ ןקע יד טימ ,לטנַאמ-ןילשמרעה ריא

 ױזַא ,ןרעיוא עריא ןיא ךעלעבמָאב-לרעּפ טימ ןוא ךעלרעטילפ עצרַאװש

 ףיוא ָאד ןטרַאװ עכלעוו ,עטנַאקַאב ייווצ עריא ףיוא ןגיולפעגנָא יז זיא
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 ,דנַאנַאכָאנ לָאמ עכעלטע ,ענדעשז ןוא זדלַאה סנירב טּפַאכעגמורַא ,ריא
 םיא קידנכַאלנײרַא ןוא קידנרעמישנײרַא ,ןפיל יד ןיא םיא טשוקעג
 ןוא עשלַאפ טימ רעביא ךיז ןסיג סָאװ ,ןגיוא עריא טימ טכיזעג ןיא
 שירעפיטש ַא יװ סָאד יז טָאה ןָאטעג .גנוקיצטנַא ןופ ךעלרעייפ עתמא

 סָאװ לרעטכעט ןזָאלעצ ַא יו ,טפַאשלעזעג רעשימייה ַא ןיא לרעטכעט
 גױא ןַא ןפרָאװעג יז טָאה ןײילַא סָאװ ןוא ,טסעג יד קרַאטש טלעפעג

 טריטעקָאק יז ןעמעוו טימ לרוחב ןייש ַא ,טסעג יד ןשיווצ ןצעמע ףיוא

 -רַאֿפ ריא ןסיגוצסיוא ןעמעוו ףיוא קידנכוז ,ןוא .טײהרענעטלַאהַאב

 יז ןעמעוו ,ןטנעָאנירָאג ַא וצ סיוא סָאד יז טזָאל ,גנוקיצטנַא עטעיאט

 רעדָא ,רעדורב ַא וצ :ןבעגּפָא טינ גנונעכער עלעיצעּפס ןייק ףרַאד

 טַאהעג ,םינּפַא ,טָאה *ןטנעָאנירָאג, ַא ןופ לָאר יד ...רעטסעווש ַא וצ

 ןַא רַאפ סָאד טָאה ןטלָאגעג שטָאכ ,דובכ םענעגייא ןייז טימ ןירב טציא

 -גדעי ? *רערעדנַא; רעד ןייז סָאד ןָאק ,רעגייטש ַא ,רעװ . ..ןרעדנַא
 טשרעקָא ךָאד ייז טָאה שנַאלַאס .ןעּפול ַאוסנַארפ טינ ןוא ןירב טינ סלַאפ

 ...ייז ךָאנ ךיז ןעקנעברַאפ וצ טַאהעג טינ טייצ ןייק ןוא ןעזעג

 סנירב רעטנוא ןגָארטעגכרוד ,רעכיוו ַא יו ,ךיז טָאה ץלַא סָאד

 טרעמיקעג קינײװ ץנַאג ךיז טָאה שנַאלָאס רעבָא ,ןרעטש ןטערומכעגנָא
 סָאד ןעגנוזעגסיוא סיזרעקוצ ןוא ,ענימ רעכעלרעיוז ןייז רעביא

 : עקיריא

 ןיימ ,תמא טינ ,טרעיודעג גנַאלױצ לסיב ַא טָאה טעלַאוט ןיימ ---

 ? זגורב טינ ?זגורב טינ טסיב ? רעביל

 ,ןֿפיל עטמירקרַאפ יד ןיא םיא ןבעגעג"עקָאמשט ַא לָאמַא-רעדיוו ןוא

 רע זיא ,לַאפרעביא ןסיז ַאזַא ןופ ןעוועג זיא ןירב יו טשַאררעביא
 טרפב .עבטמ עטכע ןַא רַאפ סָאד ןעמענוצנָא טינ רעטכיניוצ ןעוועג ךָאד

 ןעועג ןיוש םיא זיא שינעבילרַאפ ןופ עיצַארטסנָאמעד עקיזָאד יד
 םישדח ייווצ עּפַאנק טימ ,טייצ רענעי ןופ טעה ,לָאמַא ןופ טנַאקַאב
 ,"טכַאג ענירג, ןייז רָאפ לעדָאמ ַא טכוזעג ךָאנ טָאה רע ןעוו ,קירוצ

 טימ ךָאנ זיא רע רעדייא ,"ליוו"עד לעטָאה; ןבעל ,עפַאק םעניילק ןיא

 -ענּפָא םיא יז טָאה ,טנַאקַאב ןעוועג ןירעפיטש רעקיטיוה-לקנוט רעד טָא

 . .. םיא ןריגירטניארַאפ וצ ידכ -- םתסה ןמ ,ענעצס עכעלנע ןַא טליּפש
 רעטַאוװשטשיקעל ןופ עגַאל רעבלעז רעד ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא ,ןירב ,רע

 טסייה'ס ,לָאר ןייז .טציא לַאד רענעסקָא רעד יוװ ױזַא ,גנורעדנואווַאב

 "נָאמעד ױזַא טקנוּפ .ןעּפול ַאוסנַארפ טַאהעג טלָאמעד טָאה ,סנירב
 -עגּפָא םעד טשוקעג ןוא טזדלַאהעג שנַאלָאס טלָאמעד טָאה וויטַארטס

 -ּפיל טימ ןקַאב עטלַאגעגולב יד םיא טקעלּפַאב ,ידנעד םענערָאפ

 סָאד זיא ,ןענירב ןדמערפ ןוא ןקירעגײניטלָאמעד םעד ,םיא .עדַאמָאּפ
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 יז ןוא קוק, ,סע טסייה ,"ַאנ; .סיעכהל-וצ ַא יא ,גנונרָאװ ַא יא ןעוועג

 רימ וט ןוא ...רימ טלעפעג רעילַאװַאק רעשירפ רעייז-טינ ןיימ ! אנקמ
 ןוא גנונרָאװ ַאזַא רע ט ציא סָאד טליג ןעמעוו רעבָא ,ָאי 7! סעּפע

 רעהַא טָאה יז ןכלעוו ,רָאטּפלוקס םענעסקָא םעד טינ ? סיעכהלדוצ ַאזַא
 ..!ליּפש עכעלרעפעג ַא ? טפעלשעגטימ

 -ַאב ןוא טרעזייבעגבָא ןירב ךיז טָאה --- !שימרוטש ױזַא טינ--

 ֹוליפַא יז טָאה רע .סמערָא סשנַאלָאס ןופ זדלַאה ןוא ּפָאק ןייז טיירפ -

 טימ ןריצעּפַאטסיױא ךָאנ ךימ טסעוװ --- ךיז ןופ ןסױטשעגּפָא קיטניזרָאפ

 וטסעוו סָאװ !ױזַא טינ למוט ,שנַאלָאס ,ךיז ץעז ! עדַאמָאּפּפיל ןייד

 ? ןעקנירט
 "קעװַא ךיז ןוא טכַאלעצ קיטיידייװוצ ךיז יז טָאה --- ! טולב --

 רעטַאלפעג ןצנַאג ןטימ ןדייב ייז ןשיווצ ,לוטש ןעיירפ ןפיוא ,טצעזעג

 ,לטנַאמ ןוא דיילק טנַאגעלע ריא ןופ םויפרַאּפ ןוא

 -עשטרוב ַא שינָאריא ןירב טָאה --- !ןזָאל ךיז טעוװ ןעמ ביוא ---

 .ןָאטעג
 -דנעוו ַא רָאנ ,ןעמונעג טינ טכַא ןיא וליפַא סָאד טָאה שנַאלָאס רָאנ

 :ןגיוא עטערומשזרַאפ טימ ןעּפול ַאוסנַארפ וצ ךיז ןבעגעג
 לעפעג יו ? עלקוק ַא יו וטסציז סָאװ ,רערעייט ןיימ ,וד ןוא ---

 ? דיילק םעיינ ןיימ ןיא ריד ךיא

 -סָאד טליּפשעגּפָא םיא יז טָאה ,רעפטנע ןייז קידנטרַאװּפָא טינ

 -עגּפָא ןוא ןדלַאה ןייז טּפַאכעגמורַא : טסייה סָאד .ןענירב סָאװ עבלעז

 קעלפ ןקידהשקשינ ַא קידנזָאלרעביא ,קַאב עטריזַאר-טַאלג ןייז טשוק

 .עדַאמָאּפךּפיל ןופ

 ןזיוועגנָא יז טָאה -- !טכַאמעג ריד ךיא בָאה עלעצרעה טור ַא --

 ךיז טכַאלעצ רעדיוו ןוא .קעלפ ןטלּפָאט ןפיוא לגָאנ ןטריקַאל ןייא טימ

  .טסייוו סָאװ ,עלעדיימ ןזָאלעצ ַא ןופ לרעטכעלעג ןכעלריטַאנ-טינ ןטימ
 ןיא ןבעגרַאפ זיא ץלַא ,ןייש זיא טציא טוט יז סָאװ ץלַא זַא ,טוג רעייז

 ריא ןיא ביל ױזַא ןוא טנעמָאמ םעד ןיא יז זיא קיצנייא ױזַא .סיורָאפ
 ,ץנַאגעלע רעקידנטכיול

 ךיז טָאה רעכלעוו ,ןלַאד טקרעמַאב יז טָאה ,טשרמולכ ,טציא טשרע

 טיירד ,טפַאגרַאפ ױזַא ץלַא ךָאנ ָאד טייטש ןוא ריא ךָאנ טּפעלשעגכָאנ
 ...טרַאװ ןוא טנעה עקישיילפ יד ןיא שוילעּפַאק-רעלטסניק ןעיורג ןייז

 .רע טרַאװ רָאדירַאק ןיא טַאנעצעמ ַא ייב רעלטסניק רעמערָא ןַא יו

 -רעד ַאזַא ףיוא ןגָארקעג תונמחר לסיב ַא וליפַא יז טָאה ןצרַאה ןיא
 רעבָא ...ןגָאלשעג לָאמַא יז טָאה רעכלעװ ,םעד ןופ טײקנגָאלש
 -רַאֿפ ַא טימ :שרעדנַא ץנַאג ריא ייב סָאד ךיז טָאה טקירדעגסיוא

1248 



 ,סיפ יד ןיב ּפָאק ןופ ןטסָאמעגּפָא םיא יז טָאה קוק םענירג ןקידנטכַא
 -סיוא עדייב יד ,סמערָא עטצלעּפעגנָא עריא רעטנוא ,ןָאטעג-םענ ַא ןוא
 .ןעפול ַאוסנַארּפ ןוא ןענירב : טסייה סָאד ,ןרעילַאװַאק עטשוקעג

 -ןמשזרַאפ ןוא ליטש-שימלעש יז טכַאמ -- ,לַאד רטעמ ,ונ .---
 -ניק רעייא טיירד ןוא ריא טייטש סָאװ --- ןגױא-ערעטנַאּפ עריא טער
 ! ךיז טצעז --- ָאד ןיוש טנעז ריא דלַאביװ ? שוילעּפַאק-רעלטס

 ןגעווטסעדנופ .עכעלפעה ַא רעייז טינ ןעוועג זיא גנודַאלנייא יד
 קידנסיײרּפָא טינ ,טגלָאפעג רעטרעבױצַאב ַא יו ,טגלָאפעג לַאד ירנַא טָאה
 לעדָאמ רעטפיטשעצ ,רעכעלרעה ןייז ןופ קוק ןעױרג-לָאטש ןייז ייברעד
 ןעוועג טציא םיא לָאז יז ןעו ,עסערטעמ ןוא טסניד עקילָאמַא ןייז --
 .טגלָאפעג ךיוא רשפא רע טלָאװ ,ריפ עלַא ףיוא ןכירק לָאז רע ןסייה
 רעדעי ףיוא טריגַאער טציא רע טָאה ,טָאבָאר ַא יװ ,ןליוו םענעגייא ןָא
 ןוא .סױרַא טדער יז סָאװ טרָאװ ןדעי ףיוא ,טכַאמ יז סָאװ גנוגעװַאב
 רעשירעפיטש-ךָאנ ןוא ליּפש סָאד ןגיוצעג ,טליפעג טוג סָאד טָאה יז
 עכלעוו ןרעילַאװַאק עדייב יד ףיוא ןגיוא יד טימ םיא וצ ןבעגעג-קנואוו ַא
 | :טמערָאעג טלַאה יז

 ? ָאירט ַאזַא ,לַאד רטעמ ,ךייא טלעפעג יו ---

.,4 

 טנָאקעג טינ רעמ ךיז ןבָאה ןרעילַאװַאק עקידנפערטַאב ייווצ יד
 ךיילג ןלַאד טָאה סָאד .רעטכעלעג ַא טימ ןסָאשעגסױא ןוא ןטלַאהנייא
 ןייז ןעמוקַאב קירוצ טָאה רע .גנורעבױצַאב ןייז ןופ טלסיירטעגפיוא
 -ַאלּפָא ןַא ןעמוקַאב ןבָאה ןגיוא ענעלָאטש ענייז .ןייזטסואווַאב-טסבלעז
 | ,קורדסיוא ןשירעכ

 לסימָארַאק רענרעבליז ַא יו --- ,רע טכַאמ -- ,ןימ טלעפעג סע ---
 . ..רעסַאװ סרעמע ענעכעלב ייווצ טימ

 -גנירג ַא ןוא ,טגערפ סָאװ רעד רַאפ ,טנעמילּפמָאק ַא ןעוועג זיא סָאד
 ריא טימ ,שנַאלָאס רָאנ .ןרעילַאװַאק עקידנכַאל עדייב עריא רַאפ גנוצַאש
 רעבליז טשימעגסיוא ןוא טּפַאכעגרעטנוא ךיילג סָאד טָאה ,טּפַאשגולק
 .רעסַאװ ןוא ךעלב ןוא

 ,,.ךייא ךיא גערפ רָאטּפלוװקס ַא סלַא !שיאַאזָארּפ .יוו ,יופ ---
 רימ סָאד טלעפעג ,לַאד ּפָא ךיז טפור --- ,רָאטּפלוקס סלַא ---

 א יװ סיױוא טעז ריא .רימ רַאפ עמעט עטכעלש ןייק טינ זיא'ס .ךיוא
 ...רעריפרדַא פ ַא ןוא ףָאס ָאליפ ַאןשיװצ עקידניז

 ַאוסנַארפ ףיוא רעירפ :ןזיוועגנָא רעגניפ ןטימ רע טָאה ייברעד
 ,ןענירב ףיוא ךָאנרעד ,ןעּפול
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 ,טייז סלַאד ףיוא ןגעװרעבירַא ןעמונעג ךיילג ךיז טָאה לָאשגָאװ יד

 ,טגָאזעגסױרַא סָאד רע טָאה טייקרעכיז ליפוזַא טימ ןוא ךעלדליב ױזַא

 טלָאװעג טָאה יז .שנַאלָאס ןרָאװעג-ןּפָארטעג ןופרעד זיא עטשרע יד

 ךיז ןבָאה ןגיוא עטערומשזרַאפ-בלַאה עריא .טנָאקעג טינ ןוא ןָאט-ךַאל ַא

 קורדסיוא ןרַאטש ןבלעז םעד טָא טימ .ןבילבעג ןייטש ןוא ןסירעגפיוא

 ןבעגעגידנעוו ַא ,קידנעשטּפעשיבלַאה ,ךיז יז טָאה גנורעדנואווַאב ןופ

 ' | : ןענירב וצ

 ,יד יו רענעש דלַאב זיא עּפורג ַאזַא ? טגָאז רע סָאװ טסרעה וד ---

 ..? טסקנעדעג ...ןבָאה טלָאװעג טסָאה וד עכלעוו

 ...! טשינרָאג קנעדעג ךיא ---

 ץרַאװש ןופ עיציזָאּפמָאק ַא .ןדייב זדנוא ןופ עפורג ַא ? ןיינ ---

 ךיז ןבָאה סָאװ ןרוגיפ ייווצ .טכַאנ ןוא גָאט ןופ ץענערג ןפיוא סייוו ןוא

 ...עטייווצ יד ענייא ןפמעקַאב ןוא ביל

 ןַיז ןגױצעגסױרַא קיטסַאה ןוא לגניי ַא יוװ ןרָאװעג-טיור זיא ןירב

 ןשנַאלָאס ןופ טײקטמעשרַאפמוא-רעװיאַאנ ַאזַא ףיוא ,ןריא ןופ םערָא

 -עדנע עכעלצולּפ ערעדנַא עלַא ףיױא יו ױזַא ,טכירעג טינ ךיז רע טָאה

 םיא זיא עמעט ַאזַא !קיטכיר .רָאפ ריא טימ ןעמוק סָאװ ןעגנור

 ןעגנַאגעגמוא זיא רע ןעוו ,קירוצ געט רָאּפ ַא טימ ןלַאפעגנייא ךעלקריוו

 ײז ןעו ,ןדעױג ןיא ןושארה םדא יװ ,טנעמַאטרַאּפַא סשנַאלָאס רעביא

 ןיא טלגיּפשעג ךיז ןבָאה ,טַאהעג יז טָאה עמַאמ יד יו טעקַאנ ,עדייב

 טימ טיוה עסיײוװןײבטנַאפלעה ןייז ןכילגרַאפ ,טעב ןגעקַא לגיּפש ןגנַאל

 רע טָאה ,ךיז טנָאמרעד .טמעשעג טינ ךיז ןוא ,רעלעקנוטדןווילָא ריא

 ליטש ןוא קירוצ ןוא ןלַאד וצ ריא ןופ ןגיוא יד טימ ןבעגעג-עשזדנָאלב ַא

 : טמורבעגּפָא ךעלכַאז ןוא

 ,עפורג ענעי ןלייוואוצסיוא ,שנַאלָאס ,יירפ ריד טייטש סע --

 .רעסעב ריד טלעפעג סע עכלעוו

 םיא ןטעלג ,םיא וצ ןעשטשַאל ןעמונעג ךיז יז טָאה --- ! ונ ,ונ ,ונ ---

 ךיילגרַאפ םענעגנולעג-טינ ריא ןופ קורדנייא םעד ןשיוורַאפ ;קַאב ַא

 ! ןייז קיטכיזרעפייא טינ רָאנ --- ,טלָאװעג יז טָאה

 ןַא ףיוא ןציירפיא ןעמונעג ןירב ךיז טָאה -- ..!ָאי ,ָאי --

 עטוג; יד ןעוו ,טכיורבעג טרעוו סע ! טרָאװ-גָאלש סָאד ןָאק ךיא --- תמא

 ,טייהיירפ עצנַאג יד .ריא רַאפ ןביילב לָאז עצנַאג סָאד זַא ,ליוו *טפלעה

 . .. ךיא ןיימ
 ןוא .ןגיױא עיורג יד טימ ןדייב ייז ןסעגעג ןוא ןסעזעג זיא לַאד

 עמשטוק רעדנָאלב ןייז רעטנוא ,טציּפשעג רע טָאה ןרעיוא עטיור ענייז

 ןָאטביוה סָאװ ,ךיז"ךעלטרעוו רעייז ןופ ןָאט ןייא ןזָאלעגכרוד טינ ,רָאה
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 זיא לכיימש ַא ןופ קסַאילב ַא ,יירעגירק-החּפשמ ןימ ַא ןיא ןייגרעביא

 קע ןיא ןיוש טלָאװ רע יװ סעּפע .קוק םענעלָאטש ןייז ןיא ןעגנַאגעגפיוא
 סָאד טָאה ןירב .ןוחצנ ןטסטנעָאנ ןייז ןופ גנַאגפיוא םעד ןעזרעד למיה

 ןשטנעמ ןלופטנַאלַאט םעד טָא וצ האנש עפיט ַא טליפרעד ןוא טקרעמַאב

 סעװָאטַאק ףיוא טינ ךיז טביילק רעכלעוו ,ןטפַאשנדייל עבָארג יד טימ

 ךָאנ .ךיז ןעלקַאװ ןיא ןיוש טלַאה סָאװ ,קילג ןצרוק ןייז ןענעשרי וצ

 ןוא ןבעגעגיּפַאכ ַא זָאלג"ייוו ןקידייל ןייז טלָאװ רע ןוא עלייוו ןייא
 ,ןײרַא ּפָאק ןטרַאה סלַאד ןיא ןפרָאװעג

 ,לייאמיוב ַא יװ ,ןוא ןטימניא ןלַאפעגנײרַא שנַאלָאס זיא רעדיוו ןוא

 : ןרָאצ ןטזיורבעגפיוא ןייז רעביא ךיז ןסָאגעצ

 עגעלָאק ַא ףיוא-םענ ! רערעייט ןיימ ,טכיזעג זייב ַאזַא טינ ךַאמ ---

 סעּפע זיא רע זַא ,ןעניימ ךָאנ ןָאק לַאד עיסָאמ .ןייז וצ רעהעג סע יו

 | ...ןפָארטעג קילעפוצ רָאנ ָאד ךיז ןבָאה רימ .קידלוש

 לוק סנירב זיא -- ! טינ גנונעכער םוש ןייק ָאד טעב רענייק ---

 רעדָא ,טרעצנָאק םוצ רימ ןעייג ,ָאזלַא --- .ןרָאװעג קירעזייה לָאמַא טימ
 ? טינ ןעייג רימ

 ,טּפַאכעג ןיילַא ןירב ךיז טָאה ,םיטש ןייז ןופ גנאלק ןעיור ןטיול

 ךיילג ןשרעהַאב ךיז זומ רע זַא ,ךיז רעביא טינ רעמ טקיטלעװעג רע זַא

 םיא זיא ָאד רעבָא ...טעּפש ןרעוו ןָאק --- טינ ביוא ,טרָא ןַא ףיוא
 ןוא טייקיאור רעשיפָאסָאליפ ןייז טימ ןעּפול ַאוסנַארפ ףליה וצ ןעמוקעג

 עקיטכיר יד ןעמוקעג זיא'ס זַא ,םינּפַא ,טליפרעד .טקַאט םענעריובעג
 .ךיז ןשימוצניײרַא טייצ

 ןירַא ךיז טצעז ןוא ךעלטניירפ-טכוזעגסיוא רע טכַאמ ,ַאנ --

 סָאװ .,ןביז ךָאנ לטרעפ ַא טשרע ךָאד זיא'ס --- ,גיוא ןיא לקָאנָאמ םעד
 ,(+לעיעלּפ לַאז ןיא ירפ ױזַא ןָאט ריא טעװו

 רעד וצ לזעלג ןטימ ןעקסַאילב ןייז יו ױזַא ןָאט רעקיאור ןייז

 ןטייוצ םעד רענייא ןרָאפוצנײרַא טיירג זיא סָאװ ,עּפורג רעטציירעצ

 -קירוצ טָאה ןירב וליפַא .רעטימעג יד טקיאורַאב ךיילג טָאה ,רָאה יד ןיא

 ןיא ,טָאה רע סָאװ ךיז טמעשרַאפ עלעסיבַא ,טכיוועגכיילג ןייז ןענופעג

 ,דנַאטשוצ ןטציירעצ ןייז ןוא טייקדימ ןייז טקעלּפטנַא ,טייקנזעװנָא סלַאד

 רָאטּפלוקס ןטימ טדערעג ,טרָא ןבלעז ןפיוא ,ךָאד רע טָאה ןטכענ טשרע

 םיא ףיוא טקוקעג ,ןכעלקילג םעד טליּפשעג ,ןושל רעדנַא ץנַאג ַא טימ

 ,ןירב ,רע ןוא רצוא ןַא ןפרָאװעגקעװַא טָאה רעכלעוו ,םענייא ףיוא יו

 ןיא ױזַא יו ..,טנייה ןוא .טצַאשעגּפָא ןוא ןביוהעגפיוא םיא טָאה

 .לַאז-מרעצנָאק רעטנַאקַאּב רעזירַאּפ ַא (*



 ןקידנגרָאמ ןיא טייקרעכיזטינ ַאזַא ,טײקנלַאפעג ַאזַא ?ןעשעג סָאד

 ...העש רעקידנעמוק רעד ןיא ,גָאט

 :ןבעגעג רעפטנע ןַא ןיילַא ךיז רע טָאה

 טינ טביילב רע .ןעלגילפ טָאה רצוא רעד לייוו ,סָאד זיא ןעשעג,

 ןייז ןופ םַאר ַא ןיא ןעּפול ייב טינ ,ןטלַאהַאב םיא טָאה'מ ואוו ןטרָאד

 "...צילעטַא ןיא רימ ייב טינ ,טפעשעג-רעדליב

 -לכיימש ַא ךַאװש ןלַאד וצ רע טָאה --- . . ! ךימ קידלושטנַא ךיא ---

 ןיב ךיא --- ,ןקורט ןבילבעג ץלַא ךָאנ זיא רענייז לוק רעד רָאנ ,ןבעגעג

 ...ןעמעלַא טימ טינ טנייה סעּפע

 טימ טלקָאשעגוצ רַאבקנַאד לַאד טָאה -- !סָאװ רַאפ ָאטינ ---

 ךיא טינ ,טקידײלַאב ךימ טָאה ,עגעלָאק ,ריא טינ --- ,ּפָאק ןסיורג ןייז

 טינ גנַאל ןיוש שנַאלַאס לעזַאומדַאמ רָאנ בָאה ךיא .טקידיײלַאב ךיז ליפ

 ...קַאמשעג ןטוג ריא ןוא טייקנייש עיינ ריא רעדנואווַאב ןוא ןעזעג

 טשרמולכ ןירב םיא טָאה -- !טרעדנואווַאב ,טרעדנואווַאב ---

 .!ןרעדנואווַאב ךיז זָאל ,שנַאלָאס --- ,טביולרעד ךעליירפ. רעייז

 'זומ טציא ןוא --- ,ףיוא-לעטש ַא ןבעגעג לַאד ךיז טָאה -- ,ַאנ ---

 | .ןייג ןיוש ךיא

 סנירב ןזייווקירוצ רערָאלקמוא ןַא יו טרעהעגנָא ךיז טָאה סָאד

 טימ טשימעגנײרַא ןעּפול ךיז טָאה ָאד ךיוא רעבָא .ןָאט ןשירעכַאלּפָא

 -עגנַאלש ַא יװ ,לקָאנָאמ ןקיצנַאלג ןייז טימ ןוא טײקנסַאלעג ןייז
 | .ליונק ןקידנעשטשילב ןייז טימ רערעװשַאב

 טימ יײג ךיא ןייג זומ ךיא ךיוא !לַאד רטעמ ,עלייוו ַא ךָאנ טציז ---

 ...טרָאװ ןייא --- טשרעוצ רָאנ ,ןעמַאזוצ ךייא

 "כרוד זיא ןּפיל עניד סנעּפול ףיוא ,טצעזעגקעװַא ךיז טָאה לַאד

 .עלעכיימש ןייפ ַא ןפָאלעג

 ייווצ ןופ עּפורג רענייש ַאזַא ףיוא --- ,רע טכַאמ --- ,קידנקוק ---

 ןייא רימ טלַאפ ,עמַאד רעטנַאסערעטניא ןייא ןוא רעלטסניק עטבַאגַאב

 ךָאנ .ןעמַאװצ רימ טימ (*ןריּפוס וצ ,יירד ךייא ,ןדַאלוצנייא ךייא
 ךייא ףיוא לע ךיא ! שנַאלָאס לעזַאומדַאמ ,טרעצנָאק ןקיטנייה רעייא

 -גַאװ וינעווַא ףיוא ענרעוװַאט רעסיורג רעד ןיא ,ַאנ ....ןטרַאװ ןעמעלַא
 ןפיוא טערַאבַאק ַא ןיא ואווץעגרע ןרָאפ רימ ןלעוװ םעדכָאנ .םַאר

 . ..רעטרַאמינָאמ
 עלעקנוט צ עריא טימ ןוא ,שנַאלָאס ּפָא ךיז טפור --- ! ןעמונעגנָא ---

 .רעטַאעט ןכָאנ טיורּב-טנװָא ןטעּפש ַא ןסע -- ןריּפופ (*
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 ןָא ךיוא טסמענ --- ,רעילַאװַאק ריא ןבעגעג לשטעפ ַא טכייל רעגניפ
 !ןָא םענ ? רעביל ןיימ

 רעכלעוו ,םעד טקוקעגנָא קידנעגנירדכרוד עלעגר ןייא טָאה ןירב
 ןלַאד :טסייה סָאד ,טנערוקנָאק ןייז ןרעוו ןָא טביוה

 ,טמיטשעגוצ ףרַאש ןוא ץרוק ךָאנרעד רע טָאה --- ! טוג --
 ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא לַאד טָאה --- ! ןגעקַאד טינ ךיוא בָאה ךיא ---

 טנייה --- ,ןענירב ןופ קוק ןטרַאה ןייז קידנעמענּפָארַא טינ ,ּפָאק ןדנָאלב
 ןָאט טשינרָאג ךיוא ןָאק ...ןוא ןָאט וצ סָאװ טינ ךיא בָאה טכַאנײב

 ךיז טָאה ןירב ןּוא ,טנָאטַאב קידנליוו-טינ לַאד טָאה "ןָאק; םעד

 יװ ,טגָאלקַאב ןטכענ םיא רַאפ ךיז טָאה לַאד רעבלעז רעד זַא ,טנָאמרעד

 ,"סיוא ןיוש דיימ ךיא, . . .ןזידּפַאק עריא טימ םיא טרעטש ַאינָאס ױזַא

 רענייא ץיז ךיא .םייה רעד ןיא גנַאל ןביילב וצ, --- ,טגָאזעג רע טָאה --

 ,.."ןריולרַאפ ךיא בָאה ןטעברַא וצ טסול ןיימ .סעפַאק יד ןיא ןײלַא

 ןייז ןגָאלשעגרעביא ןעּפול רעכעלפעה רעד םיא טָאה --- ,רָאנ ---

 יירד רעדָא ייווצ ןשיווצ עמַאד עקידנצייר ןייא ,קנַאדעג ןקידנעלבירג
 ןָאק סע ...טינ גיוט'ס ,ןיינ ! טינ גוט סָאד --- רענעמ עטנַאסערעטניא

 ,עמַאד ַא ךָאנ טימ ןעמוק רַאפרעד לעװ ךיא .האנק וצ ןעגנערב
 ,..טנַאקַאב ןדייב ךייא רשפא זיא יז .עמַאד עשּפיה ץנַאג ַא ...עכלעוו

 : ,טציּפשעגנָא ךיז טָאה ןירב

 טימ ןָאטעג-גערפ ַא םוטש רע טָאה --- ? ןייז סָאד ןָאק רעוו ---
 .קוק ןקיאורמוא ןייז

 ,טייז ַא ןָא טעשזדנַאלבעגקעװַא םיא ןופ טָאה לקָאנָאמ סנעּפול רעבָא

 ןעּפול םערָאװ .ןסייה טלָאזעג יאדװַא סָאד טָאה ,"זירּפרוס ַא ,זירּפרוס ַא;

 :ױזַא טגָאזעג ןוא ןדימעגסיוא רעפטנע ןדָארג ַא טָאה

 עמַאד ענייש ַא יבַא ?דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ ,סנקירביא ---

 !לַאד רטעמ ,ןצעמע ריא טָאה .ענייא ךָאנ ,ָאזלַא ,טלעפ סע .רעמ

 ייז טימ טָאה רע .ןרָאװעג קיאורמוא ןגיוא עיורג סלַאד ןענייז טציא
 ,דנַאנַאכָאנ לָאמ ייווצ ןבעגעג-לטניּפ ַא

 ךיא ןָאק ,ןביולרעד רימ טעװ ןעמ -- ,רע טכַאמ --- ,ביוא ---
 ...ןעגנערבטימ ןצעמע

 םיא טָאה רע ןוא ןרָאװעג ףייטש רעדיו זיא קילב רעיורג ןייז
 טרעדָאפעגפיוא טימרעד טלָאװ רע יו סעּפע ,ןענירב ףיוא טלעטשעגנָא
 ,םיא ןעמונעג .רעטקַארַאכ ןטלַאהוצסױא טנערוקנָאק ןוא עגעלָאק ןייז

 ןענעגעגַאב וצ ןליוו ןוא חוכ ןבָאה וטסעװ, : וואורּפ ןפיוא ,ןגָאז וצ ױזַא
 -סױרַא ָאד בָאה ךיא יו ױזַא ? ענייד יו ױזַא עניימ זיא עכלעוו ,ענעי
 עניימ ןוא עניד זיא עכלעװ ,יד ןענעגעגַאב וצ חוכ גונעג ןזיוועג
 , 73 ךיוא
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 טָאה רע .,ןטלַאהעגסױא קוק ןעמענעגנָא רעייז טינ םעד טָאה ןירב

 :טרעטטנעעגּפָא רָאלק ןוא ןזדלַאה ןטימ ןבעגעג גנולש ַא ןקורט רָאנ

 ! טביולרעד ךייא זיא יאזוװַא --
 --- ,טלביימשעצ רענייפ ךָאנ ןעּפול ךיז טָאה --- ,ױזַא ביוא ,ונ ---

 .גנונעדרָא ןיא ץלַא זיא ױזַא ביוא

 ױזַא ,גיוא ןופ לקָאנָאמ םעד ןלַאפסױרַא ןזָאלעג ייברעד טָאה רע

 ןקידנעשטשילב םעד טנַאה ןופ ןלַאפ טזָאל רערעװשַאב-ןעגנַאלש ַא יװ

 .קַאז ןיא טרַאנרַאפ ןיוש ןענייז ןעגנַאלש עקיטפיג יד ןעוו ,ליונק

 טָאה ,םערָא ןפיוא רעדניליצ-בלַאה ןייז טימ ,ךיז טלעטשעגפיוא

 .ןדנוק ענייז טכַארטַאב ,לקָאנָאמ ןָא לָאמ סָאד ,קילבנגיוא ןייא ךָאנ רע
 "גייא ךיז ןלעוו ןעמַאד יד ױזַא יו ןוא -- ,רע טכַאמ -- ,ַאנ -

 -- ןעמַאד יירד יד ױזַא יו :טרעקרַאפ רעדָא .ןרעילַאװַאק יד טימ ןלייט
 ףרַאש ייברעד םיא טָאה ןירב םערָאװ .טגָאזרעד טינ טָאה רע

 סָאד טָאה .םיא טקוקעגנָא גנואָארד רענעטלַאהַאב ַא טימ .,טקוקעגנָא

 : טריגערָאק ןײלַא ךיז ןוא טּפַאכרעד ןעּפול

 ךיז ןלעוו ןרעילַאװַאק יד טימ ןעמַאד יד ױזַא יוו ,ןיימ ךיא ---

 .טרָא ןַא ףיוא ןעז ןעמ טעװ סָאד --- שיט םייב ןצעזסיוא

 ןבעגעג טימרעד .סעצײלּפ יד טימ ןבעגעג"יצ ַא םיוק טָאה ןירב

 ,סע טסייה ,"רימ טביולרעד , .ןרַאנ טינ ךיז טזָאל רע זַא ,ןייטשרַאפ וצ
 ",,.טניימעג ריא טָאה סָאד טינ זַא ,ןעניימ וצ ,ןעּפול עיסָאמ,
 .טגָאזעג טשינרָאג ןירב טָאה ןגָאז רָאנ

 טימ ,ןֿפיױא רעדניליצ-בלַאה ןייז טצעזעגפיורַא ןעּפול טָאה טציא
 ,רעסישזער רעטוג ַא יו ןדירפוצ ,ּפָאק ןטַאוװעכילּפ ,ןטקאלעגוצ עדַאמָאּפ

 :ןבעגעגנייא קידהשקשינ ךיז טָאה עבָארּפ עטשרע יד ןעמעוו

 רעגייז ,םַארגַאװ וינעװַא ?ענרעװַאט רעסיורג, רעד ןיא ,ָאזלַא ---
 !ןרעה עניימ ,ריא ןוא ,לעזַאומעדַאמ ,ןסעגרַאפ וצ טינ טעב ךיא .ףלע

 ּ (*! רַאואווער ָא
 יװ ױזַא טקנוּפ ,ןוא ןפורעגּפָא לַאד ךיז טָאה --- ! ךיוא יײג ךיא ---

 ןטלעטשעגפיוא ןטימ שוילעּפַאק-רעלטסניק ןייז טצעזעגפיורַא ,ןעּפול
 -פױרַא טוהיָאבװַאק ןייז רע טָאה טײקנסָאלשטנַא רענדָאמ ַא טימ .ָאנד
 ןענופעגקירוצ ךיז טָאה סָאװ רעפמעק ַא יװ .,ּפָאק ןסיורג ןפיוא טצעזעג
 .ףוס לקזיב ,ךיז"ןעלגנַאר ןסָאלשַאב ןוא

 ןוא לרָאּפ םענעבילבעגרעביא ןרַאפ טגיונרַאפ ץרוק ךיז טָאה רע

 .ריט-יירד רענרעזעלג רעד ייב ןעּפול ַאוסנַארפ טגָאיעגנָא

 ! ןעזרעדיוו ףיוא (*
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 -עגנָא םעד ןבעגעג לקָאש ַא ,ןײגסױרַא ןרַאפ ,םיא וצ טָאה רענעי

 טנַאה עטעילָאכעגסיױא ןייז וליפַא ,גנונעקרענָא טימ ּפָאק ןטרעדניליצ

 ,סיױא טזייוו ,טָאה סָאד .עצײלּפ רעטיירב סלַאד ףיוא טגײלעגפורַא
 זָאל !רעטסיימ רעביל ,ןענַאטשרַאפ קיטכיר ךימ טסָאה; :טיײדַאב

 -ןייא ,ףליה סטָאג טימ ,ןױש ךיז טעװ ץלַא !ןײלַא לרָאּפ עגנוי סָאד

 ",..ןפוא ןטסעב ןפיוא ןענעדרָא

 לטיּפַאק רעטפלעווצ

 ןיקסנָארבאג ייב טיזיו רעד

4 

 ,לשיטיעפַאק םייב ,ןײלַא ןבילבעג ןענייז שנַאלָאס ןוא ןירב ןעוו
 ,טכיזעג ןיא ןטייווצ םעד רענייא ןקוק טנָאקעג טינ עלייוו ַא יז ןבָאה
 טרַאנעג ,טעוװערטיכעג ,קירוצ טונימ ַא טימ ,ןטלָאװ עדייב ייז יו סעּפע

 זַא ,טכודעג ךיז טָאה םיא .ךיוא --- ןײלַא ךיז ןֹוא ,ןטייווצ םעד רענייא

 ןופ :ןליוו ןדמערפ ַא ןופ גייצעג ַא סלַא טנידעג טשרעקָא ָאד טָאה רע

 -כערפ סלַאד ןופ ןוא ןַאמלטנעשזד ןוא רעכַאמ-םולש םעד ןליּפש סנעּפול

 טָאה סָאװ ,הוח ענרעדָאמ ַא יו טליפעג ךיז טָאה שנַאלָאס ןוא .,טייק

 יד ןיוש טעז יז ןוא .תעדה-ץע ןופ ןסע וצ ןטבילעג ריא טדערעגנייא
 ןירב .ןגיוא יד ןענעפע ןָא ךיז ןביוה םדָא ןקידנפערטַאב םייב : ןגלָאפ

 ...ירפ ױזַא ןעז טפרַאדעג טיִנ רעטעב טָאה רע עכלעוו ,ןכַאז עכלעזַא טעז

 -פיױרַא ןטעברעביא ןעמונעג ,רַאפרעד ,םיא יז טָאה עטשרע יד

 עכייוו ַא ,טַאהעג ביל ױזַא טָאה יז סָאװ ,ןקַאנ ןטיירב ןפיוא םיא טגיילעג
 ; םיא ןפרָאװעגרָאפ קידװעליּפש ןוא עינָאלד עמערַאװ ןוא

 ןיד טסבעל וד זַא געט ייוצ טשרע ! ךיז וטסגעמ ןעמעש ---

 ,דימ ױזַא ןיוש טסיב ןוא ןבעל ןלופ םענעגייא

 טיוה רעליק רעד טימ ,טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא קידריווקרעמ
 -יוא רעד יו רעסייוו זיא עינָאלד סשנַאלָאס זַא ,טליפעג ,ןקַאנ ןייז ןופ

 ןוא ,ןעמַאטש עשיטָאזקע עלַא ייב יוװ ױזַא ,טנַאה ריא ןופ לייט רעטשרעב
 -קעװַא ךיז רע טָאה ןגעווטסעדנופ .רעסיז ןוא רעטרַאצ ליפוזַא טקנוּפ
 ךיז סיעכהלרוצ ףױא רעמ .גנורירַאב רעקידנטעלג ַאזַא ןופ טיירדעג
 ,ןשנַאלָאס יװ ןיילַא
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 .רענעגייא ןַא; טסייה זיוה-םיעגושמ ַא ביוא -- ,רע טכַאמ ,ָאי ---

 ."ןבעל רעלופ
 -- רימ ייב זיא ,רעביל ןיימ ,תעגושמ -- ריד ייב סָאװ ---

 - ,ןגינעגרַאפ
 ... ךיד טרעדנואווַאב רעצעמע ןעוו ,טרפב ---
 שטנעמ ַא זַא ,ןבעגוצ טסזומ ..? לַאד ? "רעצעמע; רעד זיא רעוו ---

 ,רעטנַאסערעטניא ןַא רע זיא

 .. .רעלַאטורב ַא רע זיא שפנ ַא זַא ,ןבעגוצ טסזומ ---
 ? טלייצרעד סעּפע ריד טָאה ןעּפול ---

 ,טלייצרעד ---

 ,טנידרַאפ סָאד ךיא בָאה טל ָא מ ע ד רָאנ ..!לזייא ןַא ---

 ,..טנייה טנידרַאפ סָאד טסָאה וד יו ױזַא טקנוּפ

 ןעוועג טלָאװ רעקיטכיר ..? וטסניימ דליב ןפיוא לַאפנָא ןייד ---

 ,..טנידרַאפ לָאמַא-רעדיוו טנייה סָאד טסָאה וד יו :ןגָאז

 ,ןלַאפַאב ךיא ןיב ןײלַא ךימ .דליב ןייד טינ ---

 .רעקיטכיר רשפא זיא סָאד ---

 --- רעדָא ,טפרַאדעג ךימ וטסָאה ןרעױדַאב ---

 ? ןגָאלש רעדָא ---
 ! טלייצרעד רעדניליצ ןטימ לזייא רעד ריד טָאה סָאד ךיוא ---

 ..!ַאה
 -ַאב ןטימ ןבעגעג ףרָאװ ַא קידלודעגמוא יז טָאה לָאמַאטימ ןוא

 ןטוג טינ ַא טימ ןדנוצעגנָא ךיז ןבָאה ןגיוא עריא ןוא לסקַא ןטצלעּפ

 : לרעייפ
 ןעּפול !ןלַאפנייא עטכעלש ןייק טינ לָאמטּפָא רעבָא טָאה רע ---

 ןיב ךיא ! רעילַאװַאק רענעיורטש ןיימ ,טריניּפַאר זיא רע . ... ךיא ןיימ

 טימ לַאד ,וד ןוא ךיא .ךעלרָאּפ עשילרעטסיוא יירד יד ןעז וצ טנַאּפשעג
 רימ זיא (+יעּפוס םוצ ןעגנערבטימ ליוװ ןעּפול ןעמעוו . . .ןןַאינָאס ןייז

 ,רָאלק ץנַאג טינ
 טימ ןָאטעג קסַאילב ַא ןירב טָאּה --- ...רָאלק ָא י סָאד זיא רימ ---

 -ָאס ייב יו ,לרעייפ רעטוג-טינ רעבלעז רעד .ןגיוא עצרַאװש ענייז

 סָאד .,רָאלק ץנַאג סָאד זיא רימ --- .ןדנוצעגנָא ייז ןיא ךיז טָאה ,ןשנַאל
 .קעטָאלמ םַאדַאמ ןייז יאדוװוַא טעוו

 .? ריד ייב טנייה סָאװ ...יד טָא !ןיינ --
 ןעלמַאטש ןביוהעגנַא
 57 יז רשות א ער יח = =: נח יש תלהה טז עס

 שנַאלָאס טָא

 .רעּפַאס (*
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 ןטלַאהעגסױא ייז ? ױזַא ךיז וטסקערש סָאװ ...עבלעז יד --
 ּ! שנַאלָאס ,ףוס לקזיב

 ,רעילַאװַאק רענעיורטש רעד ...רֶע רעבָא .ןעימַאב ךיז לעװ ךיא
 ? יז רע ןעק ןענַאװ ןופ

 ,עילעטַא סנַאמ ריא ןיא ןפָארטעג םיא ךָאד בָאה ךיא ? ןעּפול --
 ןוא ליּפש ןוייב םוצ ענימ עטוג ַא טכַאמעג רעדיװ טָאה שנַאלָאס

 :זדלַאה סנירב טּפַאכעגמורַא רעדיוו
 -ערעטניא לָאמטּפָא טָאה רע :טגָאועג ןיוש ריד בָאה ךיא ,ָא --

 ןוא ךעלרָאּפ יירד .לקָאנָאמ ןטימ רעילַאװַאק רעד ,ןלַאפנייא עטנַאס
 ,שיט ןייא ייב עלַא ןוא ,ןטקילפנָאק יירד

 -נטעלג ריא ןופ ןקַאנ םעד ןעמונעגקעווַא רעדיוװ טָאה ןירב דיוד
 :טערומכעגנָא ךיז ןוא טנַאה רעקיד

 ...ןקַאמשעג עזרעוורעּפ ? ?טנַאסערעטניא ,, ןָא וטספור סָאד ןוא ---

 יז טָאה טכַאמעג רָאנ .טלַארטשעצ ענדָאמ ךיז ןבָאה ןגיוא עריא
 :רעטקידיײלַאב-טשרמולכ ַא ןופ ענימ ַא

 "וצ וטסָאה סָאװרַאפ ,םענעגנָא טינ ןעוועג ריד זיא'ס בוא ---
 | ? טמיטשעג

 -בינ ,רעטניזעג זיא ןעמ זַא ןענָאטַאב ךיז טסולג לָאמעלַא טינ ---
 ,רעקידוועמעש ,רערעט

 ! ןשטנעמ ענעסקאוורעד ךָאד זיא ןעמ ---

 -ליפוצ טימ לָאמטּפָא ךיז ןעמעש ןשטנעמ ענעסקאוורעד וליּפַא ---

 סָאװ ייז ןביױטשרַאפ וצ ךיז טימַאב ןעמ .ךיש עקיצנַאלג-ליפוצ ,עיינ
 ... רעכיג

 טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ םענעגנָא-טינ ןייז ךעלקריוו ריד טעװ --- |
 | ? ןַאינָאס

 טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ םענעגנָא-טינ ןייז ךעלקריוו ריד טעוװ ---
 ? קעטָאלמ םַאדַאמ

 רעבָא ...רעבָא .טוג וטסנַָאק ןרעפטנעּפָא ,ןיוש סייוו ךיא ---
 ...ןבעגוצ טסזומ !ןייז טרָאפ ךָאד סָאד טעװ קידנענַאּפש

 ןרעביא געז ַא טימ ןרָאפמורַא טסייה "קידנענַאּפש; ביוא ---
 : .+.רעבעל

 ,ליּפשייב םוצ ,ךיא .עבלעז סָאד טינ זיא סע !דיוד ,ןיינ ,ןיינ ---

 ןרָאװעג ריד ןיב ךיא רעדייא .,ןַאינָאס ןייד ףיוא טנַאּפשעג קידארומ ןיב
 -ַאב עילעטַא ןיא ריד ייב בָאה ךיא .טַאהעג טנייפ יז ךיא בָאה ,טנעָאנ
 ןייש זיא יז זַא ןענופעג !טשרמולכ ...טערטרַאּפ ריא טרעדנואוו
 ,רעקיטש ףיוא ןסיירעצ טנָאקעג טלָאמעד יז ךיא טלָאװ ןתמא רעד ןיא

 ...רעקיטש ףיוא
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 ַאזַא טסיב טנײימעג .טקרעמעג טינ סָאד בָאה ךיא ןוא ,ַאה ---

 .עקניטוג

 ביולג רעבָא ...רעמ טינ ןיוש וטסניימ ,ךיא ביולג ,רעטציא ---

 ,קירעגיינ יװ רעמ טינ טציא ךיא ןיב ,ןַאינָאס וצ גנואיצַאב ןיא :רימ

 ,ענענָאטעגנָא-ןייש ַא יז ןעז וצ טייקירעגיינ רעקידנעילג טימ לופ ןיב ךיא

 ייווצ ןשיווצ טייטש סָאװ ןיסעצנירּפ עדנָאלב ַא .רוזירפ רעכיוה ַא טימ

 ...לַאד ירנַא ןוא ריד ןשיווצ ,ןרעייפ

 ?וד טסייטש ואוו ןוא ---
 .ןעּפול ַאוסנַארפ ןוא ריד ןשיווצ ---
 ? עכיקעטָאלמ ןוא ....ןעלפייווצ וצ רימ ביולרעד ---

 .רימ ןוא ריד ןשיווצ ---
 .+.ןעמטיר יירד ןיא .עדנַאבַארַאס עתמא ןַא ---

 ןעירפ יירד ןוא רענעמ יירד .טניריבַאלעביל רעתמא ןַא --

 ...עניד ואו ןוא עניימ ואו :;טינ ןסייו ןוא םורַא ןעשזדנָאלב

 | !גנוי רעביל ןיימ ,טנַאסערעטניא רעייז ,רעייז זיא'ס

 -רעביא ןוא טיײקיצרַאה ליפױזַא טימ ןפורעגטיױא סָאד טָאה יז |

 טזומעג ךיז טָאה ,טייקכעלסירדרַאפ רעצנַאג ןייז ייב ,ןירב זַא ,גנוגייצ

 | : ןכַאלעצ

 ! שנַאלָאס ,טסיב וד יורפ עדליוװ עניילק ַא רַאפ סָאװ ---

 -נייא ךיז טָאה רימ סָאװ ,ךעלקילג ױזַא ןיב ךיא !דיױד ,ָא --

 ירַאפ וד סָאװ ,ןױש טסלכימש וד סָאװ ,ךיד ןעיירטשעצ וצ ןבעגעג

 ...רעדיוו ךימ טסייטש

 ןלָאז עלַא טלָאװעג רָאנ טסטלָאװ וד .ןיײטשרַאפ וצ סָאװ ָאטינ ---

 "עג ענייד ןיא טבילרַאפ ןייז טינ לָאז רענייק ןוא טבילרַאפ ןייז ריד ןיא

 !+ץכעלעוו ענעדײשַאב ַא רעייז ,עטביל

 סָאד ןעמעלַא ךיא ןיגרַאפ ,ךעלקילג ןיב ךיא ןעוו .דיוד ,ןיינ ---

 .עבלעז

 טניז טינ ?ןןרָאװעג שירעניגרַאפ ױזַא סָאד וטסיב ןעוו טניז ---

 ? ןלַאד טימ שינעגעגַאב רעקיטנייה ןייד

 םוק !קעװַא םוק זיא ? ךיז"ןסייב וצ ןָא רעטייוו ןיוש טסביוה ---

 | .קעוַא רעסעב

 .העש לטרעפ-יירד ַא ךָאנ זיא טרעצנָאק לקזיב ? קעװַא ןיהואוו ---

 ןייק .טינ טײקטסוּפ ןייק רעטציא גָארטרַאפ ךיא ? ליפוזַא ,ָא --

 ,טונימ עטסוּפ עקיצנייא-ןייא
 ! שינערעהוצנָא ַאזַא רַאפ קנַאד ַא --
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 ,קידלודעגמוא ױזַא ןיב ךיא .ןעיירעדייר עטסוּפ -- ןיימ ךיא ---
 ,קידלודעגמוא

 ? קירעגנוה טינ טסיב --
 ,טרעצנָאק ןכָאנ רַאפ טיטעּפַא ןטוג ןיימ רעביא זָאל ךיא ,ןיינ ---
 . .. ןכיורבעג ןענָאק רעטעּפש םיא טסעוװ וד יצ טסייוו רעוו ---
 ? טסניימ וד ---

 ,ןדנעוװרַאפ טינ ןעמ ןָאק לָאמ ןייא רַאפ ןטיטעּפַא ייווצ ---
 | ? ייווצ עכלעוו ---
 יירד ןרעביױצַאב וצ ןוא (*יעּפוס ןטוג ַא וצ טיטעּפַא םעד ---

 ,לָאמ ןייא ףיוא רענעמ
 ןדלעה יירד עלַא טינ ,טרפב .רעווש ױזַא טינ רָאג זיא סָאד ,ךַא ---

 .ךימ ןריסערעטניא

 ! עדיוה יד ןליּפש לייוורעד רימָאל ,ָאזלַא ,..ייטשרַאפ ךיא ---
  +?צץדױה יד --
 ; ּפָארַא ךימ טסּפעלש וד .טליּפשעג לָאמ רָאַּפ ַא ןיוש יז ןבָאה רימ

 זומ ךיא .טּפעלשעגּפָארַא רעדיוו ךימ וטסָאה טציא .ףױרַא ךיד --- ךיא
 ,סנטסקינייו .לָאמ ןייא ףיוא סעביל יירד ןופ לדנַאמָאר-דנוש ַא ןיא ןליּפש
 ...טרעצנָאק ןכָאנ טנייה

 --- ןביוהפיוא ךימ טסליװ וד ןוא ---

 ,ןעגנושרָאפ ענייז וצ ,קעטָאילביב סיקסנָארברַאג לעשימ וצ ---
 .ןילַא םיא וצ

 ןיױוש רימ טסָאה וד ?ןַאמ ןטגעגּפָא ןקירָאײ-קיצכעז םעד וצ ---
 ? לָאמ שרעדנַא ןַא רשפא ...םיא ןגעוו טלייצרעד

 ...ןכַאמ ךיז טעװ לָאמ שרעדנַא סָאד יצ טסייוו רעוו ---
 ,עדיוה ןייד ףיוא קעװַא ךימ ץעז םוק זיא ..7 טסניימ וד ---

 ,ןביוהפיוא ןָאק יז ךיוה יוװ ןעז רימָאל

 ַא ןופ םיטש ַא טימ ןבעגעג ףור ַא ןירב טָאה --- (*! ןָאסרַאג ---
 ,ףליה ךָאנ טפור ןוא ךיז טקנירט סָאװ ,ןשטנעמ

4 

 ,עעלַא רעגרובנעסקול רעד ןופ טכַארבעג לענש ייז טָאה יסקַאט ַא
 םוצ ,ןָאעטנַאּפ ןרעטניה ,סיװָאלק יר ןוא לעשימדזעס רַאװלוב ןכרוד
 םיא ןבָאה ייז .טניואוועג טָאה יקסנָארבַאג לעשימ ואוו ,שזנָאמ-ץַאלּפ

 ,רעּפַאס (*

 ! רעטיעוו (*
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 טניד רעכלעוו ,רעמיצ-קעטָאילביב ןייז ןיא ,רָאה עטלטַאּפעצ טימ ,ןענופעג

 ,רעגניפ עטקעלפרַאפ-ןברַאפ ענייז טימ .,ןָאלַאס לקיטש ַא סלַא ךיוא םיא
 טימ ךוב ַא טרעטעלבעג רע טָאה ,ןשַאוּפָא טינ לָאמנייק ךיז ןזָאל סָאװ

 .טפעה ַא ןיא ןבירשרַאפ ןוא ןצנַאלט ןופ ןעגנונעכייצ עטרילָאק

 ךוב סָאד טקַאהרַאפ רע טָאה ,לרָאּפ עקידנעמוקנָא סָאד ןעזרעד

 ןלירב-טעברַא יד טּפַאכעגּפָארַא ,ןגױא עטלוב ענייז ןסירעגפיוא ןוא

 ןופ טנורג ןפיוא .זָאנ רערעגָאמ רעד ףיוא טצעזעגפיורַא קירוצ ייז ןוא

 -גיטעג טינ גנַאל יד ףיוא ,גנוניואוו ןייז ןיא טייקטנרעלעג רעמערָא ןייז

 ךס ַא ןעזעגסיוא שנַאלָאס טָאה ,רעכיב ןופ סנקור ןוא טנעו עטעוועק

 ריא ןופ ןרילָאק יד .ןתמא רעד ןיא יו רעלופטקעפע ןוא רעכעלרעדנָאז

 טימ ץרַאװש-ןוא-סייוו ןופ ןטסַארטנָאק יד ,ץכעוטנָאזַאלַאג ןוא טכיזעג
 .ןַא .קרַאטש טלּפָאט ןטכױלעג ָאד ןבָאה ,ןגיוא עקידנענערב-ןירג יד

 בָאר ןטלַא ןַא ןופ טסענ ַא ןיא ןגױלפרַאפ זיא סָאװ לגיופ רעשיטָאזקע

 יד ףיוא םורַא ,קירעגיינ ןוא קידנכַאל ,ךיז טקוק ןוא קָאטש ןטירד ןפיוא
 ;זָאלג רעטנוא ןטַארַאּפַא יד ףיוא ; רעכיב ןופ סנקור עטעװעקַאילבעגּפָא

 ןענָאמרעד ייז ןופ ךס ַא סָאװ ,טנעוו יד ףיוא ןציקס ןוא רעדליב יד ףיוא

 ...רנַאשז סנירב

 יד ןטכַארטַאב וצ שינעבױלרעד ַא ןטעבעג ,קידנטכיול ,טָאה יז

 ןרָאי יד טול טינ ,קיסיילפ רעייז טָאה יקסנָארבַאג ןוא ,ןציקס-טנַאװ
 ןייז ןיא ןלעטָאפ ערעווש רָאּפ יד טקורעצ ,שירעילַאװַאק ץנַאג ןוא ,ענייז

 -עג רעשּפיה סשנַאלָאס רַאפ טרָא רעמ סָאװ ןכַאמ וצ ידכ ,קעטָאילביב

 ,דיילק םענעסַאלטַא ריא ןופ ןדלַאפ עקיצנַאלג יד רַאפ ןוא טלַאטש

 רעטלַא רעד טָאה ,דליב וצ דליב ןופ ןייגרעביא ןעמונעג טָאה יז ןעוו ןוא

 :טניירפ ןגנוי ןייז טימ ךיז ןעשטּפעשוצרעביא טייהנגעלעג ַא ןענופעג

 ַאזַא ןענופעג סָאד וטסָאה ואוו !ןירב ,קילג ריד שטניוו ךיא ---

 | | ? לגיופ-ןדעדוג

 .,טלפייווצרַאפ ןעוועג ןיב ךיא ןעוו טלָאמעד טקנוּפ ---

 טָאה עקװַאקרַאה סָאװ ,שטָאּפ םעד ךָאנ ,סָאד טסייה ,דלַאב ---

 ? ןגָארקעג ריד ןופ

 ,רעפעגמוא .ָאי ---

 .ןרירוקנָאק וצ רעװש זיא רעניײא ַאזַא טימ !ַאטעי עמערָא ---

 | ,.?יז טמוק יו ? ַאטעי ןייד ---

 ןייד ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה יז ...ענעזעווע ג ןיימ . ---
 תונמחר ןבָאה רעבייו ןעוו ,רעטלע רענעי ןיא זיא יז .טײקמַאזנייא

 . ..סנמלַא ףיוא ,עטגעג ףיוא ,רענעמ ענעזָאלרַאפ ףיוא
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 ַאוַא וצ ןעמוקנָא ןפרַאד ךָאנ ךיא לעװ רשפא !טסיײיװ רעװ ---
 ...תונמחר

 ךיא .רעזייה יד רעביא עברָאט ַא טימ ןייג יװ סנייא ץלַא זיא'ס ---
 ,טגָאזעגּפָא ןצנַאגניא תונמחר ריא ןופ ךיז בָאה -

 ? ןצנַאגניא ? ןצנַאגניא ---
 רעבָא ...גָאזּפָא רעטצעל רעד ןעשעג ןיא סקעטָאלמ יד ייב ---

 ױזַא סָאד ךיד טריסערעטניא סָאװ ? ןגיוא יד טימ ױזַא וטסצָאלג סָאװ
 רַאפ רענעׂש ךָאנ זיא יז !לגױפךדערג ןייד טסעפ טלַאה ? קרַאטש
 -עג וד .עווענעשז ןיא טכַאמעג עגושמ לָאמַא ךימ טָאה עכלעוו ,רעד
 ץלַא ןענעליוקסיוא טלָאװעג לָאמַא בָאה ךיא רעכלעוו בילוצ ? טסקנעד
 ,..טייל עטלַא

 : ןשנַאלָאס ףיוא ןבעגעג קנואוו ַא ןגיוא יד טימ םיא טָאה ןירב
 יז טלַאה ןעמ זַא טָאװ ,ןעלגיופ-ןדע-זג ענעי ןופ רעבָא זיא יז ---

 .ןרעדעפ עשיטָאזקע ערעייז עלַא ייז ןרילרַאפ ,טסעפ -וצ
 םעדכַאנ !טניירפ רעגנוי ןיימ ,ךיד ךיא רעױדַאב ,ױזַא ביוא ---

 ...תונמחר ןיא ןקיטיונ ךיז עקַאט רשפא וטסעוװ
 סשנַאלָאס טרעהרעד ךיז טָאה -- (*! רעסעפָארּפ"על-עיסָאמ ---

 -נָאק עקידתודוס רעייא ןרעטש וצ רימ טביולרעד --- ,לוק רעשידָאלעמ
 םענרעזעלג םעד טָא ןיא טַארַאּפַא ןַא רַאפ סָאד זיא סָאװ !ץנערעפ
 ? לרעמלַא

 יד ןופ טראוו טײצעל סָאד .ּפָאקסָארקימ רעטלּפָאט ַא זיא'ס --
 ,לָאמ טרעדנוה ןביז רעביא ףיוא טרעסערגרַאפ רע .ןקירבַאפ סײציַאנעי

 ...טנעמורטסניא ַאזַא טימ ןטעברַא וצ קידנענַאּפש ןייז זומ סע ,ָא ---
 דָארג בָאה ךיא ? ענייש ןיימ ,קוק ַא ןּפַאכ רשפא טליװ ריא ---

 -ךעלרעמעק עקידעבעל ןופ טסייה סָאד ,סעירָאזורפניא ןופ ןָאילוב ַא
 ןוא ןטייווצ םעד רענייא ןעגנילשרַאפ ,ןבעל יז ןוא ןסקַאװ ייז .ןסקיוועג
 .. . ךיז ןרעמרַאפ

 -עלג םעד ןעמונעגּפָארַא יקסנָארבַאג טָאה טנַאה רעטינעג ַא טימ
 ןדנוצעגנָא ןוא שיט ןפיוא טלעטשעגקעװַא ,טַארַאּפַא ןופ קַאּפלָאק םענרעז
 ,רעסַאוװ זָאלג םענטומ ַא ןופ .עלעגיּפש ןגעק רָאטקעלפער ןטסַאּפעגוצ םעד
 ףיוא עלעּפָארט ןייא ןעמונעגסױרַא רע טָאה ,רעטעלבדןעיסָא עליופ טימ
 ןטימ לרעמעק ןצרַאװש ַא ןיא טלעטשעגניײרַא ,זָאלג לקיטש ןבַאלפ ַא
 -רַאפ ,ןגיובעגרעבירַא ךיז טָאה שנַאלָאס .טרילוגער ןוא רעטצנעפ ןטסוּפ
 ,טקוקעגניײרַא ןוא גיוא ןייא טשטעווק

 -ַאװו רעקידכעלײק-בלַאה ַא ןרָאװעג זיא ןּפָארט םענטומ-לעג םענופ

 .רַאסעּפָארּפ רעה (*
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 "עקידעבעל ,ךעלקושז ,ךעלהיח ךיז ןגעוװַאב סע ןכלעוו ןיא ,גרַאב-רעס

 ,ךיז ןגעװַאב ךעלערעה יד ,ךעלקעלג עקיכָאמ ,סעבורט עקירָאה ,ןעמולב

 .ןעמיווש ךעלרעּפרעק יד

 ! ָא ,ָא ---
 ןעײטשַאב סָאװ ,ןעקסוילָאמ עשיּפָאקסָארקימ רָאנ ןענייז סָאד ---

 ןופ עמזַאלּפ עטשרע יד יו ױזַא ,לרעמעק סייוו-ייא ןייא ןופ סנטסיימ

 סָאד ;:טבעל ןוא טסקַאװ סָאװ ץלַא ןרָאװעג ןריובעג זיא סע רעכלעוו

 עניילק יד ןעוו .,רעטעּפש ןרָאי ןענָאילימ רעטנזױט טימ :טסייה

 זיא סעינָאלָאק יד ןופ ןוא ,סעינָאלַאק ןיא ןסקַאוװעצ ךיז זיא עמזַאלּפ

 סָאװ ךעלרעמעק עקידעבעל עקיצנייא יד .בעוועג שינַאגרָא ןייא ןרָאװעג

 יאדװַא טעז ריא .גנולייט ךרוד ךיז ןרעמרַאפ ,ענייש ןיימ ,ָאד טעז ריא

 ףיוא ןלַאפעצ ןוא ןטימ ןיא ךרוד ךיז ןדיינש ייז ןופ עקינייא ױזַא יו

 .ךעלעכלייט ייווצ

 וליפַא טָאה יז .ןָאטעג שטיווק ַא שנַאלָאס טָאה -- !ָאי ,ָאי --

 .גנורעטסייגַאב ןופ ןבעגעגיּפפט ַא לעכיש ןטרעבליזַאב ןייא טימ

 ןעמ ןָאק --- ,טרעלקרעד יקסנָארבַאג ריא טָאה --- ,םורַא ױזַא ---

 .עטשרע יד ךױא זיא עירָאזופניא ענעריובעג-טצעל עדעי זַא ,ןגָאז

 עתמא ןַא זיא סָאד .רעטשרע רעד ןופ לייט ַא זיא יז זַא : סנטסקינייוו

 ,טייקכעלברעטשמוא

 גיוא ןירג טציּפשרַאפ ריא ןסירעגּפָא שנַאלָאס טָאה --- ,ױזַא ביוא ---

 לייוו ,ךעלברעטשמוא ךיוא ךָאד רימ ןענייז ,ױזַא ביוא --- ,טַארַאּפַא ןופ

 ךיז טָאה עכלעוו ,לרעמעק ןטשרע ןופ סױרַא ךיוא ךָאד ןעמוק רימ

 ....טלייטעג

 ןיזפרַאש רעיא טימ ןענױטש ךימ טכַאמ ריא ,ענייש ןיימ ---

 רךעמָאז ןטשרע ןופ טמַאטש טייקכעלברעטשמוא רעזנוא ךיוא .סיוועג

 ןלייט וצ ףיוא טינ לָאמניײק טרעה ןוא טלייטעג ךיז טָאה סָאװ ,לרעמעק

 -סיוא ןבָאה ייז םערָאװ .ןענַאטשרַאפ טינ רעטּפיגע יד ןבָאה סָאד ,ךיז

 עטיוט יד ןבעג טימ ,םירגּפ עטרימַאזלַאב טימ ,טלעוו-ענעי ַא טכַארטעג

 יד !טלוק-םיתמ רעצנַאג ַא .געוו ןפיוא טכענק ןוא רעדיילק ןוא זייּפש

 .רעדניק ןבָאה ןיא רָאנ טייקכעלברעטשמוא ןעזעג טָאה לביב עשידיא

 רעדניק ןָא טברַאטש רעצעמע זַא ,ץעזעג ַא ןבעגעגסױרַא וליפַא טָאה יז

 "ניק יד ןפורנָא ןוא הנמלא רעד טימ ןבָאה-הנותח רעדורב רעד ףרַאד ---

 עשידיא יד טָאה טייצ רענעי ןיא .םענעברָאטשעג ןופ ןעמָאנ ןפיוא רעד

 טינ םיתמ ןופ ןרעוו קידעבעל ףיוא ,טביולגעג טינ עטיוט ןיא עיגילער

 רימ סָאװ ,טייקכעלברעטשמוא רעד ןיא רָאנ טביולגעג טָאה יז .טרַאװעג

 ןייא .ךיז טלייט רעכלעוו ,רעּפרעק ןכַאװש רעזדנוא ןיא ןציזַאב ןיילַא
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 סָאװ ןוא ,רעיינ ַא טסקַאװ ןצכעלָאש עטיוט יד ןופ ןוא ּפָא טברַאטש רוד

 ...םי ןיא ןלַארָאק יד יװ ױזַא ,רעטיירב ןוא רעקרַאטש ץלַא ,רעטייוו
 .רעקלעפ עלַא ןוא ןסַאר עלַא זַא ,ןענעכער רַאפרעד רימ ןענָאק ---

 ױזַא ,עלעג :עצרַאװש יװ ױזַא ,עסייוו ? םיבורק עטנעָאנ רָאג ןענייז
 : ... עניורב יוװ

 רָאנ ,םיבורק עטנעָאנ ןענייז ןשטנעמ טימ ןשטנעמ רָאנ טינ ---
 -ניא ןוא רעמייב טימ ,ןעלגיופ ןוא תויח טימ ךיוא רימ ןענייז םיבורק
 ,ענייא זיא עמזַאלּפ-רוא יד לייוו ,ןעקסולאמ-םי ןוא ןעמָאװש טימ ,ןטקעז

 ,טייהיירפ ןוא זיײּפש קידנכוז .טגייווצעצ ךיז ןבָאה ןגעוו עריא רָאנ
 .ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ןעמרָאפ ערעזדנוא ןוא ןגעו ערעזדנוא ךיז ןענייז |

 ןסירעגּפָא ךיז ןבָאה רימ ןוא ,טרָא םוצ ןדנובעגוצ ךיז ןבָאה ןצנַאלפ
 ,.,טייז ןייז ןיא רערעדעי קעװַא ןוא לצרָאװ ןופ

 רימ ןעוו ,טוג ױזַא ךיז רימ ןליפ ,רָאסעּפָארּפ ,רַאפרעד רשפא ---
 ,רעמייב יד ןשיור ןרעה רימ ןוא ,דלַאװ ןוא דלעפ ןיא טָאטש ןופ ןפיולטנַא
 ...יד ...יד יז ןיא ןליפ רימ ? לגייפ יד ןעגניז ,ןטקעזניא יד ןעשזמושז

 ...גנוצ רעד ףיוא ױזַא רימ טגיל סע ,ְךַא ? ןגָאז סָאד ךיא לָאז יװ ,ונ
 עכלעוו יד : ןגָאז טליוו ריא ! ענייש ,ןיימ ,ןפלעה ךייא לעװ ךיא ---

 ןענָאילימ ןוא רעטנזיוט-רעטרעדנוה רַאפ זדנוא טימ טדיישעצ ךיז ןבָאה
 ,רעטכיזעג ערעדנַא ןעמונעגנָא דמערפ רעד ןיא ןבָאה עכלעוו .ןרָאי
 יב ,טולב טױר זדנוא ייב סָאװ .גנולקיװטנַא ןופ ןּפיצנירּפ ערעדנַא
 --- יז ייב ,ןריהעג זדנוא ייב סָאװ ;ליּפָארָאלכ רענירג --- ןצנַאלּפ

 רעבָא ,ךעלעגילפ --- ןעלגיופ יד ייב --- טנעה זדנוא ייב סָאװ : ןעלצרָאװ
 ןוא .החּפשמ ןייא זיא סע זַא ,טרָאפ זדנוא טגָאז טקניטסניא רעזדנוא
 . ..וזַא זיא סע זַא ,טקיטעטשַאב טפַאשנסיװ יד

 זיא טניירפ ןייד --- ,ןפורעגסיוא שנַאלָאס טָאה -- ! דיוד ,דיוד ---
 .ךיוא טעָאּפ ַא ךָאד

 םעד ןעמונעגנָא יקסנָארבַאג טָאה --- ? ךיז ריא טרעדנואוו סָאװ ---
 טייקטנרעלעג ןָא עיזעָאּפ --- ,םיא טמוק סָאװ ,ךַאז ַא יו טנעמילּפמָאק
 ,טינ ךיוא --- עיזעָאּפ ןָא טייקטנרעלעג ןוא ,קנואווש ןכיוה ןייק טינ יז טָאה
 סָאװ ,ןוגינ רעיײנ ַא ,תואיבנ זיא לַאפנייא רעכעלטפַאשנסיװ רעדעי
 טשרע ךָאנרעד ,עיציאוטניא יד רעירפַא .ןײלַא ךיז ןופ ףױא-טליּפש
 סע .סָאד ןזייוורעד ןוא טנעמירעּפסקע רעד ןוא קיטַאמעטַאמ יד ןעמוק
 טכַאמ רעסיש רעטפַאהלפייוצ רעד סָאװ ,עלעדער ענעי סנטסיימ זיא
 ןיא לָאמעלַא טפערט רע זַא ,ךיז טמירַאב ןוא טקנוּפ םענעסָאשעג םורַא
 -נירּפ רעשינַאכעמ רעדָא ,ץעזעג-רוטַאנ רענעי רעדָא ,רעד ...ןטימ ןטכער
 יז זומ ןעמ .,ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא טלעוװ יד טניז ןיוש ןריטסיזקע ,ּפיצ
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 -רעדנואוו ערעייז ןזײװַאב ןוא ןרעיילש יד ןסײרּפָארַא ,ןקעדטנַא רָאנ

 ןיוש ךיא טעברַא ,ליּפשיײיב םוצ ,טָא .רעטכיזעג עשילרעטסיוא ןוא עכעל

 ּפָאק ןיא ןעמוקעג רימ זיא סָאװ ,קנַאדעג ַא רעביא געט עכעלטע טניז
 קנַאדעג םעד ױזַא יו געוו םעד טציא רָאנ ךוז ךיא .טייהרעטכירעגמוא
 -עג םעד םורַא עלעדער סָאד ,סָאד טסייה ,ךַאמ ךיא .,ןקיטעטשַאב וצ
 | / ...טקנוּפ םענעסָאש

 "רַאפ ענייז טימ .טרעקַאלפעצ ךיז ןבָאה ןגיוא עטַאמ סיקסנָארבַאג

 ןעגנונעכייצ טימ טפעה ַא ןבעגעג-רעטעלב ַא רע טָאה רעגניפ עטברַאפ

 .סנעּפיילב עטיור ןוא עיולב טימ ןפרָאװעגנָא ןענייז עכלעוו

 קוק ,רעהַא םוק ,ןירב ,וד ןוא ? ענייש ןיימ ,ָאד ריא טעז סָאװ ---

 | ! ןיײרַא ךיוא

 יד לייוו ,ןגָאז וצ סָאװ טסואוועג טינ ןוא טקוקעג טָאה שנַאלָאס

 ךיז טָאה ןירב דוד .שירעלָאמ יו ,שיטַאמעכס רעמ ןעוועג זיא ײרעלָאמ

 : טּפַאכעג ךיילג

 ...רעטסעמכרוד ןיא סונ ַא ןוא שרַאק ַא ָאד עז ךיא --

 "טכעלש יד טָא --- .טיירפרעד יקסנָארבַאג ךיז טָאה --- ! קיטכיר ---

 -ָאש ןייז ןיא סונ רעטעּפַאילעגנָא רעד טָא ןוא שרַאק עבלַאה עטלָאמעג

 טינ ךייא טלַאפ .געט עכעלטע טניז ןיוש ךימ ןקיניּפ עלעסיש-ץכעל

 ןוא קיניײוװעניא שיילפ ןייז טגָארט סונ רעד זַא ,טסעג עביל עניימ ,ןייא
 | ..?ןסיורד סָאד טגָארט שרַאק יד

 ,ןפורעגסיוא קיטייצכיילג טעמכ טסעג עדייב ןבָאה --- ! ָאי ,ָאי --

 .ןייא זדנוא סָאד טלַאפ רעטציא ---

 סנזעװ עקידעבעל ייב ,ןצנַאלּפ ייב רָאנ טינ !טּפַאכעג טינ ---

 ןסיורד שיילפ ןייז טגָארט שיפ ַא .גנוניישרעד עבלעזיד ריא טניפעג

 רעזדנוא ןגָארט ,ןשטנעמ ,רימ .קיניײוװעניא סָאד טגָארט רעטסיוא ןַא ןוא
 ןייז טגָארט (*רַאמָא ןַא ןוא ,שיילפ ןיא קינייװעניא טעלעקס

 יו ,שיילפ ןייז טימ טליפעגסיוא זיא רעצנַאּפ ןייז ,ןסיורד טעלעקס

 . .. רעדָאי ןקיטייצ ןייז טימ סונ ַא
 ? סָאד טזייווַאב סָאװ זיא ---
 -רעדנואוו ריא ןיא ,טעברַאעג טָאה רוטַאנ יד זַא ,טזייװַאב סָאד ---

 -עקס ןטימ ןעמזינַאגרָא : ןּפיצנירּפ ענעדיישרַאפ ייווצ טיול ,טַאטשרַאװ
 יז ןוא .,קיניוװעניא טעלעקס ןטימ סנזעוו עשינַאגרָא ןוא ,ןסיורד טעל
 ייווצ ןופ .גנולקיװטנַא ןופ הגרדמ רעכיוה ַא וצ טריפרעד ןדייב ייז טָאה

 .רעטסּבַאל (*
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 ןגעוו עלַא ואוו ,ליצ ןייא וצ ןעמוקעג ןוא ןעגנַאגעג ןטקנוּפ"גנַאגסיױא
 ' !ןבעל :ןעמַאוצ ךיז ןפיול סעיניל עלַא ןוא

 םעד ןבירעג ןירב ךיז טָאה -- ?קעװצ ןכלעװ בילוצ רעבָא ---
 טדנעוו סָאװ בילוצ טנייה ,רענייא זיא ליצ רעד דלַאב יו ,ןרעטש
 ןגעו עכעלטע טימ טייג ןוא לָאמַאטימ ןדָאטעמ עכעלטע רוטַאנ יד ןָא
 ...טפַארק ןוא טייצ ןופ ןעװעלכַאטעצ ַא ךָאד זיא סָאד ? קיטייצכיילג

 ,טלעטשעג ךיוא רימ ךיא בָאה ,טניירפ ןיימ ,ןגָארּפ עבלעז יד --
 ןיא קעװצ רעדנוזַאב םוש ןייק ָאטינ .קעווצ ןופ עגַארּפ יד רעסיוא
 ץלַא ןוא ,סעכָאּפע עקילָאמַא ןופ ךיז ןסיוורעד רימ סָאװ ץלַא ,רוטַאנ רעד
 ןענייז ,עכָאּפע רעקיטנייה רעד ןיא ,ןגיוא ערעזדנוא טימ ,ןעעז רימ סָאװ
 ןעמוק ןעגנוצעזרָאפ יד .עלייוורעד ףיוא ןטנעמירעּפסקע יװ רעמ טינ

 ךָאנ ןלעװ ייז טלַאהניא ןוא ןעמרָאפ עכלעוו וצ ,טסייװ רעװ ןוא ,ךָאנ
 רצד :טטייה סָאד ,רוטַאנ רעד ןופ "לסייטשרעביוא, יד .ןריפרעד
 יד טינ ,סלַאפנדעי ,זיא ,ךיז ןופ טקנעד רע סָאװ ,סָאד וא שטנעמ
 זיא סָאװ ,טייק ַא ןופ עלעגניר ַא ,גנוצעזרָאפ ַא רָאנ ,טייקנעמָאקלופ
 -צניפ רעטייווצ .ַא ןיא טייקכעלדנעמוא רערעטצניפ ןייא ןופ ןגיוצעגנָא
 ..."ןטימניא, רָאנ ןטכױלַאב ,לכש ןוא ןוז טימ ,זיא ןוא ,שינרעט
 -רוטַאנ רָאנ ןענייז סָאד לייו ןוא .עמעט רעדנַא ןַא זיא סָאד רעבָא
 .ןדייר טינ קעווצ ןטמיטשַאב ריא ןופ ךָאנ רימ ןענָאק ,ןטנעמירעּפסקע
 טינ א ,עלייוורעד ףױא רָאנ טריטסיזקע ןעעז רימ סָאװ ץלַא
 טינ ןרָאװעג ןפַאשַאב ןענייז ןגױא ערעזדנוא .לייוו רָאנ בילוצ
 ןוז ַא ָאד זיא'ס לייוו . . .לייוו רָאנ ,גָאט ןופ .טייקיטכיל רעד בילוצ
 עכלעוו ,ןטימרעט עכעלקערש יד .ןגיוא טלקיװטנַא ךיז ןבָאה ,למיה ןיא
 ןיא ןבעל ייז .דנילב ןענייז ,טכַאנ ןייא ןיא רעפרעד עצנַאג ךרוד ןסערפ
 ,טינ ןגיוא ןייק ןפרַאד ןוא ןטסענ"עגנוטסעפ ערעייז ןופ ךשוח ןקיבײא
 ,"רענעט , ןסייה עכלעוו ,סעיצַארביװ-טפול ָאד ןענייז סע לייוו רָאנ ןוא
 , . .ןרעיוא טלקיװטנַא ךיז ןבָאה

 ? רעבירעד ןוא ---
 ךיוא טָאה רוטָאנ יד זַא ,טגייצרעביא ץנַאג ךיא ןיב רעבירעד ---

 ףיוא ,ןטכודסיוא ךיז ןָאק זדנוא יװ ,טייצ עקירעביא ןייק ןריולרַאפ טינ
 ,טלעװןצנַאלפ רעד ןיא ,שרַאק ןוא סונ ןופ ןעגנוניישרעד ערעדנוזַאב יד
 ןּפיצנירּפ עדייב יד זַא ;סנועװ עקידעבעל ןופ טלעוו רעד ןיא יוװ ױזַא
 טינ טלקיװטנַא ךיז ןבָאה טעלעקס ןטסקינייװעניא ןוא ןקידנסיורד ןופ
 םעד טול ,ןטייווצ ןכָאנ סנייא רעדָא ,ןלַאװרעטניא ןיא רָאנ ,לעלַארַאּפ
 םעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד טיול ןוא סעכָאּפע עשיגַאלָאעג יד ןופ ףיול
 טשרע .דרע רעד ףיוא ןטיבעג ךיז ןבָאה עֶכלעוו ,טַאמילק םענעי רעדָא
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 יד ןוא ,ןטייווצ םעד טגָאיעגנָא ּפיצנירּפ ןייא טָאה עכָאּפע רעזדנוא ןיא

 טכוד רַאפרעד .לעלַארַאּפ ןעיידעג ןוא ןסקַאװ שרַאק ןוא סונ ןופ ןעמרָאפ

 עריא ףיױא טייצ ןוא טפַארק ליפוצ טכיורברַאפ רוטַאנ יד זַא ,ריד ךיז

 .. .ןטנעמיועּפסקע
 ! רָאלק ץנַאג טינ ---

 ייור ןעוועג ךָאנ זיא רוטַאנ יד ןעו !רעביל ןיימ ,רָאלק רעייז ---

 "מעט ןופ גנַאגרעביא רעד ,רערעווש --- ערעפסָאמטַא רעד ןופ קורד רעד

 רעמ טזומעג ןבעוועג עשינַאגרָא יד ךיז ןבָאה ,רעקידיינש --- ןרוטַארעּפ

 טימ רעכיזמוא ןעוועג ,טנייה יװ ,רעמ לָאמ טרעדנוה ןענייז ייז ,ןצישַאב

 ןפָארטסַאטַאק יילרע-לכ וצ טרעווילעגסיוא ןעוועג ,ץנעטסיזקע רעייז

 עטסרעיט סָאד ,ןעמיױזךצנַאלפ יד ךיז ןבָאה טלָאמעד .טונימ עדעי

 ןוא ,סונ ןופ ץנעלָאש רעטרַאה ַא ןיא ןטלַאהַאב ,ץנַאלפ םייב ןרעייט ןופ

 יו ,רעטומלרעּפ ןופ ךעלרעטלומ ןיא --- בייל ןופ ןבעוװעג עלעדייא יד

 זיא ױזַא .ןרעסַאװ ענעצלַאזעג ןוא עסיז ןיא ןעקסוילָאמ יד ןעוט סָאד

 .סנזעוו עקידעבעל ןוא עקידנסקַאװ ןשיוװצ עמרָאפ-סונ יד ןעמוקעגפיוא

 רעזדנוא ןופ ןשינעפעשַאב ןוא תוריּפ יד יו רעטלע ךס ַא ,ךס ַא ןענייז יז

 : שרַאק רעד וצ וצ ךיז טקוק רעבָא .טַאמילק ןדלימ רעזדנוא ןיא ,עכַאטע

 .רעדָאי ןרעטיב םעניילק ַא טימ עלעדנייב ַא ךיז ןיא טגָארט יז ןליפַא

 ךעלרעמעקדזעמָאז יד טימ ,סונ רעטרירענעגעד רעטלַא-רוא רעד זיא סָאד

 .עגנוגנידַאב עקידתוירזכא עקילָאמַא יד ןופ םַאטשּפָא ןַא .קיניײװעניא

 ,רעכייוו --- ןטַאמילק יד ,רעטרַאצ ןרָאװעג זיא רוטַאנ יד ןעוו ,טָא ןוא

 "עג רעניד ןצכעלָאשיסונ יד ןענייז טלָאמעד ,רעכַאװש -- סמערוטש יד

 עלעדייא יד ןוא רעקיטומ ןרָאװעג ןענייז ןבעוועג עכעלרעסיוא יד ,ןרָאװ

 ןלַארענימ רעמ סָאװ .סונ ןטרַאה םעד ןעלקיװמורַא ןעמונעג ןבָאה ןשיילפ

 טמוקַאב ץנַאלפ ַא טייקטכייפ ןוא טייקרעכיז רעמ סָאװ ןוא דרע רעד ןיא

 ענייז ןופ ןלייט עכעלרעסיוא יד ןרעװ רעקישיילפ ץלַא ,טפול רעד ןיא

 .םיא ןיא ךָאנ טציז סָאװ לרעק סָאד טרעוו רעטרירענעגעד ץלַא ןוא ןעמָאז

 ןוא שרַאק ןופ בייל ןסיז ןיא ףיט ךָאנ סע טציז גָאט ןקיטנייה וצ זיב

 "ַאב יד ךיז ןרעדנע רעמָאט ,ןטַאמילק יד ךיז ןטייב רעמָאט : טרעיול

 רעירפ .סונ ַא קירוצ סע טרעוװ טלָאמעד ,ץנעטסיזקע ןופ ןעגנוגניד

 ,שרַאקידלַאװ עטריוויטלוק-טינ יד יו ,טכורפ עכעלרעטיב עטרַאה ַא |

 טעיַאטרַאפ סָאד טָא ,ןורכז ןטוג ַא טָאה סע .סונ ןצנַאגניא --- ךָאנרעד

 טייקיבייא יד ןצישַאב וצ טיירג לָאמעלַא זיא ןוא ,ןטייצרוא יד ןופ לרעק

 ריא טעז ןורכזירוא ןופ רעדנואוו עבלעז יד ...ץנַאלפ-רעטומ ןייז ןופ

 -- שיילפ סָאד ןוא ןסיורד ץכעלָאש יד טגָארט עכלעוו ,ייא ןַא ןיא ךיוא

 טגָארט ,ןוה יד ,רעטומ ריא תעשב ;לעשומ-רעסַאװ ַא יוװ ,קיניײװעניא
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 ךס ַא ,רעטלע זיא ייא סָאד ,טעלעקס ריא רעביא ןרעדעפ ןוא שיילפ סָאד
 ןוא קיד ןעוועג זיא יז ןעוו ,ןטייצ יד ןופ טמַאטש סע .ןוה יד יו רעטלע
 ןופ ייא ןַא -- גָאט ןקיטנייה וצ זיב ,יו : סוניסָאקָאק ַא יו טצישַאב
 רשפא ךָאנ טמַאטש סע .רבדמ ןופ דמַאז ןסייה ןיא לגיופ-סיורטש ַא
 ןַא יו ,םי ןופ קעד ןפיוא ןגעלעג ךָאנ זיא ייא סָאד ןעוו ,ןטייצ ענעי ןופ
 ...סולפּפָא םייב ןסָאלשעג ךיז ןוא סולפוצ ןתעשב ךיז טנפעעג ,רעטסיוא

 ןייז וצ ןבעגעג"קנואוו ַא ליטש ןירב טָאה -- ..!שנַאלָאס --
 .טעלסַארב ןייז ףיוא ריא ןזיוועגנָא ןוא עמַאד רעטּפַאכרַאפ-קירעגײנ
 ,לרעגייז

 ןרעפטנערַאפ ןעמונעג ןוא טרעדיושעגפיוא טכייל טָאה שנַאלָאס
 ,ךיז

 טציא טלָאװ ךיא !רָאסעּפָארּפ ,דָאש ַא --- ,יז טכַאמ -- ,ךַא --
 ליפוזַא ךָאנ בָאה ךיא .טלעוו רעד ןיא ןטרעצנָאק עלַא ףיוא ןעוועג לחומ
 ...ןלעטש וצ ןגַארפ

 ךעלרעטָאפ יקסגָארבַאג ריא טָאה -- !ענייש ןיימ ,ןיינ ,ןיינ ---
 ,טלעפעג סָאװ ךַאז ַא -- ,טנַאה רעקידייז ריא רעביא ןבעגעג"טעלג ַא
 ןוא ןענרעל זייווכעלסיב .לָאמ ןייא ףיוא ןסינעג טינ ליפוצ ןעמ רָאט
 ןוא טייהרעטנוזעג ,עביל עניימ ,ךייא טייג . ..ןעקנעדכָאנ זייווכעלסיב
 ..! סרעטפָא ןייג וצ טמוק

 -רעדליב סיקסנָארבַאג ןופ ןעוועג זיא שנַאלָאס יו טרעטסײגַאב
 -מורַא םיא יז טָאה ,טפַאשטנײרפטסַאג ןייז ןופ ןוא ןעקנַאדעג עכעל
 קידנזָאלרעביא ,קַאב רערעגָאמ רעד ןיא ןבעגעג שוק ַא ןוא ןעמונעג
 סיורג ַא ןפורעגסױרַא ןענירב ייב טָאה סָאד .עדַאמָאּפ-ןּפיל ןופ ןכייצ ַא
 ,רעטכעלעג

 טכַאמ ,לקער-בוטש ןייז ןופ לברַא ןטימ קַאב יד ךיז קידנבײרּפָא
 : ןדירפוצ ץנַאג יקסנָארבַאג

 דָאש ַא ?וטסניימ יװ .ןירב ,גנונױלַאב עטכעלש ןייק טינ ---
 ,טעּפש ױזַא טמוק ץלַא סָאװ

 ? טעּפש סָאװרַאפ ---
 סלַא --- ,רעטסנרע ךס ַא רעטלַא רעד טרעפטנע --- ,וטסיײיװ ,ךַא ---

 ךימ טלָאװ ,ןעװעג לָאמַא ןיב ךיא יו ,ץייווש רעד ןיא טנעדוטס ַא
 טינ טציא רשפא טלָאװ ךיא .,ןגעוו ערעדנַא ףיוא טריפעג גנונױלַאב ַאזַא
 ...ךעלרעמיצ עגנע יירד יד טָא ןיא ןײלַא ױזַא ןעוועג

 ? ןבעגעג סיב ַא ריד טָאה גילפ ַא ? סָאד טסגָאז וד ,וד --
 ,טייהנייש יד .ןירב ,ןייג ---
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 ןיא סע .טימעג ר/װש ַא טימ ןיקסנָארבַאג וצ ןירב זיא ןרָאפעג

 ןָאצ ןטקיטײװעגנָא ןַא ךיז ןסיירסיוא טסיטנעד ַא וצ ןעמוק יװ ןעוועג

 ןייז טימ שיט ןייא ייב ,טרעצנָאק ןכָאנ ,טנייה ןציז וצ וויטקעּפסרעּפ יד

 "וצ יד טָא --- ,ךיוא קעטָאלמ םַאדַאמ טימ רשפא ןוא ,יורפ רענעזעוועג

 טכַאמעג עילַאק ןצנַאגניא טנייה טָאה עכלעוו ,ןירעבָאהביל עקילעפ

 -- רעטבילעג רעקיטיוה-לקנוט ןייז ןוא םיא ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד

 ןגלָאפ ענעעזעגסיורָאפ-טינ יד ןוא ענעצס ענעעזעגסיורַאפ יד; טָא

 ןעװעג יװ סעמכ זיא רע .קיטייװץָאצ יװ טגָאנעג םיא ןבָאה

 רעקיניצ רענערָאפעגּפָא רעד סָאװ (*"יעפוס; רעד זַא ,רעכיז

 ןימ ַא סעּפע זיא ,טרעצנָאק ןכָאנ ףױא טיירגעגוצ טָאה ןעּפול

 .שַאמ-שימ םענעפַאשעג םעד ןלייטרעדנַאנופ וצ וואורּפ ַא ,עקטסַאּפ

 ןעניפעג"וצ'קירוצ טכוז רע .ןסערעד ,קיטנעק ,סָאד טָאה ןענעּפול

 -ימעכ יד ןרעכיגרַאפ וצ ןסָאלשַאב טָאה ןוא ,ור עשיפָאסָאליפ ןייז

 סע ןעמעװ רעװ ןסיװ ,לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא ,ידכ ,עיצקַאער עש

 ןעמעננָא טװמעג גנודַאלנײא יד רעבָא טָאה ,ןירב ,רע ...טרעהעג

 ןגיוא יד ןיא ןלַאפ טינ ןצנַאגניא ידכ ,לעוד ַא וצ גנורעדָאפסױרַא ןָא יו

 .,עטבילעג זיִא לעדָאמ רענזירּפַאק ןייז ןופ

 ,טקרַאטשעג רעבָא םיא טָאה ןיקסנָארבַאג ייב טיזיוו רעצרוק רעד

 יּפָארַא ,טציא ןוא ...ןעזעגסיורָאפ סָאד רע טָאה סָאמ רעסיוועג ַא ןיא

 ןַא רָאג ןיא ןעוועג רע זיא ,שזנָאמ ץַאלּפ ןפיוא ןּפערט יד ןופ קידנעייג

 . ,ךעלמירדח עיורג יד ןיא ,טייקטנרעלעג עטנלע יד .גנומיטש רעדנַא

 רַאפ טנורג ןלעקנוט ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה *ןמלַא, ןקידעבעל ןופ

 לייװרעד ךָאנ טרעהעג עכלעװ ,טייקנייש רעקידנדנעלב סשנַאלָאס

 ... ליוו יז סעיזַאטנַאפ עכלעוו ןבָאה ּפָאק םענייש ריא ןיא יז געמ ,םיא

 -- ןייז ץרוק ךיוא סע געמ --- קילג ןכעלטנגוי ןייז ןופ ךיילגרַאפ רעד |

 ,םיא טָאה ,טײקנזָאלעגּפָא ןוא רעטלע רעקיטייצירפ סיקסנָארבַאג טימ

 יז ןעוו ,טנגוי רעד ןופ םזיאָאגע רעקיבײא רעד .טומ ןבעגעגוצ ,ןענירב

 ןקיזָאד םעד טָאה ,רעטלע רעד טימ ךַאלפ ןקיצנַאלג ןייא ןיא ךיז טלגיּפש

 -פיוא טָאה רעקנעד רעטקלעװרַאפ רעבלעז רעד טָא וליּפַא ,ןפַאשעג טומ

 ,טילבעגפיוא .טייקנייש רענעמוקעגנָא-ךעלצולּפ סשנַאלָאס ןיא טילבעג

 רע זיא רעדיוו ןוא .רעטעלב-טסברַאה ןופ ןברַאפ עלעג ןוא עטיור טימ

 יָאזופניא ענייז טימ ,ךעלרעמיצ ענייז ןיא ןײלַא רענייא ןבילבעג טציא

 ידי הרי

 .רעּפַאס (*
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 ןיא ,ןעמעכס עטנכיײצעג ויאַאנ ענייז טימ ,רעסַאװ ןליופ ןיא סעיר
 ,.. טפעה ןייז ןופ ןטייז יד ףיוא ,טיור ןוא יולב

 טציא ןעוועג ךיוא זיא ,סיוא טזייוו ,גנומיטש רערעגרע ןייק ןיא טינ
 ,יסקעט ַא ףיוא םיא טימ ןעמַאזוצ קידנטרַאװ .ןירעטײלגַאב ענייש ןייז

 .םיא וצ טעילוטעגוצ ךיז ןוא םערָא ןייז ןבעגעג-םענ ַא םערַאװ יז טָאה |

 רימ טסָאה וד סָאװ -- ,יז טכַאמ -- ,דיוד ,ריד קנַאד ךיא ---
 טפַאשטנַאקַאב רעיינ רעד טימ .סונעג ןלעדייא ןוא ןצרוק ַאזַא טפַאשרַאפ
 ...עדיה א ףיוא יו ןביוהעגפיוא ךעלקריוו ךימ וטסָאה

 -ָאס עביל ןיימ ,סונעג רערעסערג ַא רָאפ ךָאנ ריד טייטש סע --

 ,טפַאשלעזעג ַא ןיא ןריּפוס סָאד ...ךָאנרעד ןוא ,ונ ...קיזומ ! שנַאל |
 ...טצעזעגנעמַאזוצ ךיירטסייג ױזַא טָאה ןעּפול סָאװ

 ןייז ןעזעג רָאלק טינ שנַאלָאס טָאה ץַאלּפ ןופ טייקלקנוט רעד ןיא

 .טסַאּפש רע יצ ,טסנרע סָאד טניימ רע יצ ,טסואוועג טינ ןוא םיִנּפ
 -וצ ץרוק יז טָאה .טסגרע רעייז ןעגנולקעג סלַאפנדעי טָאה םיטש ןייז

 : ןבעגעג
 .טנַאּפשעג רעייז עקַאט ןיב ךיא ---

 ןביילב טסלָאז וד --- ,ןָאטעג-רעטיצ ַא לוק ןייז טָאה --- ,רָאנ עז ---

 -עגפיוא ךיד טָאה עדיוה סיקסנָארבַאג ואוו ךיוה .רעבלעז רעד ףיוא
 ...ןשטילגּפָארַא טינ ,טיהַאב טָאג ,ךיז טסלָאז .ןביוה

 רעקרַאטש ךָאנ ךיז יז טָאה --- ...ימ יד ןבעג רימ לעוװ ךיא ---
 ,םיא וצ טקירדעגוצ

 טימ ןכָארטשעגרעטנוא רעבָא ,רעקידלקַאוװ ַא לסיב ַא םגה ,בָאגוצ ַאזַא

 זַא ,גנונעפָאה יד טקרַאטשעג טרָאפ טָאה ,טייקטנעָאנ רעכעלביל ריא
 ןכָאנ ,שנַאלָאס טעװ רשפא .ןטסעב םוצ ןקידנע רשפא ךיז טעװ ץלַא

 ,םיא טעװ ןוא עקטסַאּפ סנעּפול ןיא ןייג ןלעוו טינ ןצנַאגניא ,טרעצנָאק

 םיא טימ ןרָאפקעװַא טעװ יז רעדָא .םייהַא ךיז וצ ןעמענקעװַא ,ןענירב
 ןטקעדעג םייב ךעלרָאּפ ייווצ ערעדנַא יד ןציז ןזָאל ןוא ,עילעטַא ןייז ןיא

 סָאד !טנכייצעגסױא ןעוועג טלָאװ סָאד ...ענרעװַאט רעד ןיא שיט
 , .. שיגָאל ןעוועג ,ןיז ןסיוועג ַא ןיא ,וליפַא טלָאװ

 םוטעמוא טעמכ ןענירב טָאה סָאװ ,טסייג רעשירעכַאלּפָא רעד רעבָא
 םיא טָאה ,ןבעל ןייז ןופ ןטנעמָאמ ערעטסנרע יד ןיא ןליפַא ,טײלגַאב

 : רעיוא ןפיוא ןבעגעג-עשטּפעש ַא ךיילג

 ָאטינ זיא ,ייז טציזַאב שנַאלַאס ןייד יו ױזַא ,ןטפַאשנדייל ןיא,
 ", , ,קיגָאל ןייק

 טָאה ,ןשנַאלָאס רָאנ ךיז קידנצעזנײרַא ןוא ,ןרָאפעגנָא זיא יסקעט יד
 / :ץרַאה טימ ןבעגעג-לדיז ַא ןירב ךיז
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 ! רָאי ץרַאװש ידלַא וצ ,ןעז ךָאנ ןלעוװ רימ ---

 ןוא טקוקעגמוא שנַאלָאס ךיז טָאה --- ! דוד ,ןגָארטעצ טסיב ---

 ? ױװַא סָאד ךיז וטסגירק ןעמעוו טימ --- ,ןעמונעגמורַא םיא

 -טנע ןשינָאקַאל ַא ןעמוקַאב יז טָאה --- ,אנוש ןטסגרע ןיימ טימ ---

 ,..ןײלַא ךיז טימ --- ,רעפ

 לטיּפַאק רעטנצייוד

 ךעלרָאּפ יירד יד

4 

 ,טרעצנָאק ןפיוא טגיילעג טָאה ןירב סָאװ ,גנונעפָאה ענעדיײשַאב יד
 סָאװ ,תונובשח עלַא רעביא ןביוהפיוא רעמ ךָאנ ןשנַאלָאס טעװו סע זַא
 ,טײקנזָאלעצ ריא ןופ ןדנעװּפָא רעמ יז טעוו סע זַא ,םיא טימ טָאה יז
 ןופ ןעגנובעלרעביא עיינ ךָאנ טייקענדעשז רעכעלטפַאשנדיײל ריא ןופ
 ךיוא טָאה סע .ןרָאװעג טינרָאג יו טוג ױזַא זיא גנונעפָאה רעקיזָאד רעד
 ןיילַא טליּפש יז סָאװ ,שילַאקיזומ ױזַא זיא שנַאלָאס סָאװ ,סָאד טצונעג טינ
 ריא ףיוא ןליּפש טימ ןעגנומיטש ןטייבוצרעביא טניואוועג זיא ןוא ךיוא
 "לעיעלּפ לָאז, ןיא םַארגָארּפ עקיטנייה יד סָאװ ,סָאד דָארג .לגרָא-בוטש
 -יטש-קיזומ ערעלוּפָאּפ רעקינייװ-רעמ ןֹופ טלעטשעגנעמַאזוצ ןעוועג זיא
 -רַאפ וצ קרַאטש גונעג ןעוועג טינ זיא סע .ןורסח ַא ןעוועג זיא ,רעק
 -לעדָאמ ןייז ןיא ןיירַא טנייה זיא סָאװ ,לווייט סיעכהל וצ םעד ןביירט

 ,דליב םענעגייא ריא ןגעק ףמַאק ןיא יז ןפרָאװעג ןוא ,לדיימ
 ןטימ טעכָאפעג טָאה טנעגיריד רעד ,טליּפשעג טָאה רעטסעקרָא רעד

 טינ ןוא .עקיריא סָאד טכַארטעג ךיז טָאה ,סיוא טזייוו ,יז ןוא ,עלעקעטש
 .ךױא טעװענַאלּפעג רשפא ,טכַארטעג רָאנ

 עטנַאגעלע סָאד טָא ,"הנותח סָארַאגיפ, וצ ערויטרעווָא סטרַאצַאמ
 "טנגוי טימ ,רָאמוה ןשילַאקיזומ ןקידנזיורב טימ לופ זיא סָאװ ,קיטש
 -ןכַאל ןוא דייז ןופ שטּפעשעג ןוא טרילפ טימ ,טייקיטסולסנבעל רעכעל

 ,לכיימש ןטרַאטשרַאפ ַא ןפורעגסיורַא ןשנַאלָאס ייב טָאה ,ןּפיל עקיד

 טריפעגסיוא זיא סָאװ ,ןעוװָאהטעב ןופ עטַאנָאס רעטנצביז רעד ייב
 -עה וצ רענעט עקידנעלמרומ ןופ ,ןשזַאסַאּפ עטנכייצעגסיוא טימ ןרָאװעג
 ןוא ריװַאלק ןופ גנונָאטַאב רעטסנייפ רעד טימ ןוא ,גנולַאש רעשיאָאר|
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 -עגנָא ,טּפַאכעגפױא עלייו ַא ףיא שנַאלָאס ךיז טָאה ,לדיפ ןטשרע
 -ָאלרַאפ, םייב ןוא .שירעמיורט ןרָאװעג ןענייז ןגיוא עריא ןוא ךיז טציּפש
 ןפיוא ,ָאלָאס ןיא רָאנ טליּפשעג ,רָאטיזָאּפמָאק ןבלעז ןופ *ןשָארג םענער
 -ַאק ריא וצ ּפָאק ןלעקנוט םעד ןבעגעג רעק ַא וליפַא יז טָאה ,ריװַאלק
 םיא טכַאמעג ,ךעלעבמָאב-לרעּפ עריא טימ ןבעגעג לקָאש ַא ,רעילַאװ
 יו רֶע טליפ יצ ןוא ,סָאד טסייה ,רע טרעה יצ ,רעגניפ ןטימ ןכייצ ַא
 ןופ רַאװריװ ןקידנעלזיירק ןיא ,םורַא ןּפַאט ןוא ןכוז רעגניפ-רעלטעב יד
 םיא טָאה יז ! ןרָאװעג ןלַאפרַאפ םיא זיא רעכלעוו ןשָארג םעד ,רענעט
 רעבָא .ןגיוא יד ןיא טקוקעגנײרַא ןוא םערָא םייב ןעמונעגנָא ךייוו וליּפַא
 -פיוא זיא ןירעגניז עטנַאקַאב ַא .ןסעגרַאפ רעדיוװ םיא ןָא יז טָאה דלַאב
 -ָאס .גנוטיילגַאב-לדיפ ןוא ריווַאלק טימ ,ןסנַאמָאר סטרעבוש ןיא ןטָארטעג
 טָאה *לערָאפ , עקידװעליּפש סָאד .ןגיוא יד ןסָאלשעג-בלַאה טָאה שנַאל
 םייב ןוא .רעירפ יו עלעכיימש ןרַאטש ןבלעז םעד טימ טרעהעגסיוא יז
 -רַאפ ןטלּפָאט ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז זיא ןירעגניז יד ואוו ,סנַאמָאר ןטייווצ
 ךיז טָאה *..! ץרַאדַאה ןיימ זיא ָאדָאד ,ץרַאה ןיימ זיא ָאד, : ףור ןטביל
 .סיוא טזייוו ,קידנליוו טינ ,טסורב ריא ייב ןבעגעג ּפַאכ ַא ןײלַא שנַאלָאס
 טנַאה עקיטיוה-לקנוט ריא ןוא ,טמעשרַאפ םיוק-םיוק ךיז טָאה יז םערָאװ
 שירעמיורט יז זיא רעדיוװ ןוא .ןטלַאהַאב קירוצ לגענ ענעלַארָאק יד טימ
 -ַאלניא, סרעבעװ ןליּפש ןעמונעג טָאה רעטסעקרָא רעד ןעוו ,ןרָאװעג
 -ָאלּפַא יד ןוא טקידנעעג ךיז טָאה קיטש סָאד ןעוו ןוא ."רעצלַאװ םוצ גנוד
 רעד ןופ טכַאמעג טינ דוס ןייק יז טָאה ,ןרָאװעג ליטש ןענייז ןטנעמסיד
 -ףיט ןסעזעג זיא יז .טַאהעג ייברעד טָאה יז סָאװ ,גנואעז רעקיטרַאנגיײא
 :טעשטּפעשעג ןגיוא עטכַאמרַאפ-בלַאה טימ ןוא לעטָאפ ריא ןיא טנעלעגנָא

 רעכייר ַא .סערטסול טימ לַאז ןסיורג ַא ןיא ןעזעג ךימ בָאה ךיא ---
 ענילָאנירק רעסייוו ַא ןיא ןיילַא ךיא .סענילָאנירק ןיא ןעמַאד .טעקרַאּפ
 רעצעמע ןוא . , .טיוה ןיימ יװ לקנוט ןיורב ױזַא ,ןעמולב עלעקנוט טימ
 ...ץנַאט םוצ ןייא ךימ טדַאל

 ,ןרָאװעג קירעגיינ ןירב זיא -- ? רעצעמע רעד זיא רעוו ---
 ןוא ןרָאי-רעדניק יד ןופ ןעק ךיא ןכלעוו ,ןַאמ רעטנַאגעלע ןַא --

 ןָא רימ ףיוא טלעטש רע ןוא .ןעזעג טינ ןָא זייוודניק ןופ בָאה ךיא ןכלעוו
 ...ךימ טנעקרעד רע .קוק ןעיורג ...ַא

 ? קוק רעיורג ַא אקווד סָאװרַאפ ---
 .טכַאמעגקעװַא שנַאלָאס ךיז טָאה --- . ...ַאזַא עיזַאטנַאפ ַא --
 ןצרַאה ןיא טלמערדעגנייא ןעוועג זיא סָאװ ,"קיטייוו-ןָאצ רעד

 ,עיורג סָאװרַאפ : ןגָאנ ןעמונעג ,טּפַאכעגפיױא רעדיוװ ןענירב ייב ךיז טָאה
 ..? עניימ יוװ ױזַא ןגיוא עצרַאװש טינ

 ןיא עזַאּפ רעד תעשב ,ןעגנַאגעגסױרַא ריא טימ זיא רע ןעוו ןוא
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 זיא ,םלוע ןטצוּפעגסיוא ןשיװצ ןריצַאּפשמורַא ןעמונעג ןוא ,לַאז-רעדָאפ

 -סיוא וליּפַא טָאה רע זַא ,טציירעג ליפ ױזַא ףיוא ,טציירעג ןעוועג ןיוש רע

 -ַאק ערעדנַא עלַא יו ,םערָא ןרעטנוא עמַאד ענייש ןייז ןעמענ וצ ןדימעג

 טליפעג רע טָאה רַאפעג ַא .ןעמַאד ערעייז טימ ןָאטעג סָאד ןבָאה ןרעילַאװ

 ףיוא טלָאװ םערָא רעבלעזרעד יװ סעּפע ,גנזרירַאב רעכעלגעמ ַאזַא ןיא

 ,גנַאלש ַא רָאנ ,עלעטנַאמ-ןילעמרעה ןופ לברַא ןסייוו םעד טינ ןגָארטעג ךיז

 טגנעה עכלעוו ןוא זנָארב ןיא טרעּפרעקרַאפ לָאמַא טָאה לַאד ירנַא סָאװ

 ...רעמיצ-ףָאלש ריא ןיא .םערָא ריא ןופ ,גָאט ןקיטנייה וצ זיב ,ּפָארַא ךָאנ

 "עג סָאד טָאה רע ןוא ,גנַאגסיוא ןַא טכוזעג טָאה טייקטציירעג סנירב

 םורַא ןריצַאּפש סָאװ ךעלרָאּפ עטנַאגעלע יד וצ ןזָאלעגסיױא ןוא ןענופ

 ,שנַאלָאס ןוא רע יוװ ױזַא ,*עיָאפ; ןיא

 רּפעגנָא יד טָא ,ייז טסעז --- ,סַאה טימ רע טכַאמ --- ? טסעז ---

 ןיא קלח ַא עלַא ןבָאה ייז ? עטקיטעזעגרעביא ,עטדיילקעג-ןייש ,עטרעד

 עקַאט .טַאהעג ןבָאה סרָאטיזָאּפמָאק עסיורג יד סָאװ ,ןבעל ןרעטיב םעד

 ןעגניז ןוא ןליּפש טרעהעג טשרעקָא ןבָאה רימ עכלעוו ,עבלעז יד טָא

 ןבעל עצנַאג סָאד זיא טרעבוש .. .סױרַא םירבק ענעסקַאװרַאפ ערעייז ןופ

 ןוא ,רעצרעה רעטנזיוט-רעטרעדנוה ןביל טכַאמעג ןוא טבילרַאפ ןעוועג

 ןבעגעג טָאה טרַאצָאמ .טנלע ןיא ןוא טײקמערָא ןיא ןעגנַאגעגסיוא ןיילַא זיא

 ןיא ןברָאטשעג זיא ןוא רעדניק עשיריבג עּפמעט וצ ןדזנוטש-ריוװַאלק

 ןיא ,רעביוט ַא ןעגנַאגעגמורַא רעטלע ןייז ףיוא זיא ןעווָאהטעב ,עטָאכוס

 גָאטימ ַא טכוזעג ןוא ןעקנעש יד רעביא ,לטנַאמ ןטעװעקַאילבעגּפָא ןַא

 .י ןבירטעגסױרַא ןעמוקַאב ןוא גרָאב ףיוא סּפַאנש לסיב ַא ןוא

 -עג שנַאלָאס םיא טָאה -- !קידלוש עלַא יד טָא ,ייז ןענייז סָאװ ---

 .תובשחמ עזייב ענייז ןופ ןדנעוװּפָא טוואורּפ

 : ןרָאװעג רעקילַאג ךָאנ זיא ןירב רעבָא

 "עד רָאנ טינ ןוא ..!ןרעטלע ערעייז --- ןײלַא ייז טינ ביוא ---

 עטסערג יד סעדרַאזנַאמ ףיוא סיוא רשפא ןעייג רעטציא ךיוא --- טלָאמ

 ןוא ןקעדטנַא רעטעּפש טעװ ןעמ סָאװ ,טייצ רעזדנוא ןופ רעטסיימ-ןָאט

 טיג ןרערט-לידָאקָארק טימ ןוא ןעמולב טימ םירבק ערעייז ןטישַאב

 עטצוּפעגסױא יד טָא ןופ סעדייז ןוא ןרעטלע יד ,ןעוועג ייז ןענייז קנַארק

 ,םינואג יד רַאפ ןבעל ןקידנעטשנָא ןַא ןפַאש וצ ,ענעסערפעגּפָא ןוא

 יַאב טציא ןרעװ סע ןעקנַאדעג עשילַאקיזמ ענעבילבעגרעביא סעמעוו

 טפרַאדעג ךיא טלָאװ ,טומ רעמ טַאהעג טלָאװ ךיא ןעוו ,דלָאג טימ טלָאצ

 ידייז םעד טָא ףיוא ,ךיש עטצוּפעג-טכעלש עניימ טימ ,ןעגנירּפשפיורַא

 עלעדייא יד ןיא ,טייל ענייפ יד טָא ,ייז ןגָאזנײרַא ןוא לעטָאפ ןטריצעּפַאט

 !ןייו יו רעטסייג עסיורג יד ןופ טולב סָאד טקנירט ריא : ןײרַא ןרעיוא

 ןיא .ןװרעסנָאק עטנַאקיּפ טימ יװ םירוסי ערעייז טימ ךיז טקיוװק ריא
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 טינ וליפַא טסייוו ןוא םורַא ָאד ריא טרעדנַאילש סעידָאלעמ ןופ ןטרָאג ַא
 ַא ןיא טזַאסַאּפ רעשילַאקיזמ רעדעי ןוא ץכערק ַא זיא ןָאט רעדעי זַא
 ...לּפַאצ

 ,םוקילבוּפ ןטצוּפעגסיוא ןגעק ןעוועג ,ךעלטנגייא ,סָאד זיא טגָאזעג
 רעקידנגָאנ רעד רַאפ לריט טנפעעגפיוא ןַא ןעוועג סָאד זיא ןתמא רעד ןיא
 סָאװ ,תוירזכַא רעקידװעליּפש סשנַאלָאס ןגעק טסעטָארּפ ַא ,טכוזרעפייא
 -ַאב טָא ןוא ךעלעגענ יד סױרַא יז טקור טָא .ןעמונעגנָא םיא ןגעק טָאה יז
 ןטַאז םעד טא ןופ לייט ַא זיא יז ןוא רע זיא רעלטסניק ַא ,ייז יז טלַאה
 ! ךיוא יז זיא ַאזַא ,ָאי .םוקילבוּפ

 ךיא ָאד טרעװ יז זַא ,ןענַאטשרַאפ ,סיוא טזייו ,טָאה שנַאלָאס
 .ןפורעגסױרַא טינ ריא ייב סָאד טָאה גנוגערפיוא םוש ןייק רעבָא .טניימעג
 עטנַאגעלע רעייז ןוא עשיטָאזקע ריא סָאװ ,גנורעדנואווַאב ןוא ןעזפיוא סָאד
 ןטכייל םענעי טקרַאטשעג ריא ןיא טָאה ,ןפורעגסױרַא ָאד טָאה גנוניישרעד
 .גלָאפרעד ןסיורג ַא תעשב ןליפ סָאד ןענעק ןטסיטרַא רָאנ סָאװ ,טימעג
 וצ טדנעוװעג ןעוועג זיא םוקילכוּפ ןקידנריצַאּפשמורַא ןופ ןגיוא עלַא
 -עגיינ טימ טקוקעג ןבָאה טייל ערעטלע .טסואוועג סָאד טָאה יז ןוא ,ריא
 -טנַא רענעפָא טימ -- רענעמ ןוא ,שירעניגרַאפ-טינ -- רעבייוו ;טייקיר
 .גנוקיצ

 יז טָאה -- ? םוקילבוּפ "ןטַאז, םעד טָא ןופ רענייא טינ וטסיב --
 ,ןפרָאװעגרָאפ קידנעלכיימש םיא

 : ןעוועג הדומ ךיז ןוא ּפיל ַא ןסיברַאפ טָאה רע
 טינ ךיוא טסיב וד ןוא .רעסעב טינ ךיוא ןיב ךיא .תמא זיא סע --

 -עלַא ךימ טמענעצ יז !קיומ יד ןיוש טָאה טּפַארק ַאזַא רָאנ . . .רעסעב
 עלַא ןופ ןוא רעקלעפ עלַא ןופ ךַארּפש עלַאנָאיצַאנרעטניא יד סָא ,לָאמ
 טסייוו סָאװ ,ןרעװ טצעזרעביא טינ וליפַא ףרַאד סָאװ ,ךַארּפש ַא .ןסַאר
 -נָא ריא טימ ךיז ןבָאה רעטרעוו עכעלשטנעמ עלַא .ץענערג ןייק ןופ טינ
 רימ ןיגרַאפ ךיא .ריא טימ ןקידנע ,זיא-טינ"זעוו ,ךיז ןלעוו ןוא ןביוהעג
 | --- רַאפרעד ןוא .האנה ַאזַא טינ ןילַא

 ןופ קוק םענירג ַא טימ ןגיוא יד ןיא טקוקעגניירַא םיא טָאה יז
 ןייז טצַאשעגּפָא טינ רָאה ַא קיטנעק .סעיוװ עטרַאטשרַאפ עריא רעטנוא
 : סָאטַאּפ ןכעלצולּפ

 ,טרעצנַאק םעד ןעמוקרעביא זיא טינ יװ ןיוש םיא ןלעוו רימ --
 ,..וזַא ךיד טמענעצ סָאװ

 רע טָאה גנוקרעמַאב רעשירעכַאלּפָא ןוא ןריא קוק םעד טיול
 -ַאּפשמורַא סָאד .ןילַא ךיז יו ,םיא ױזַא טינ יז טניימ סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ
 רעצנַאג רעד יװ ױזַא ,דייר עשיטעטַאּפ ןוא ערעטיב ענייז ,עיֵאפ ןיא ןריצ
 דניצַא ריא רַאפ זיא םַארגָארּפ ןופ ןרעמונ ערעלוּפָאּפ יד טימ טרעצנָאק
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 -לעוו ,ןהעש עקילײװגנַאל רָאּפ יד ןטרַאװאוצרעביא לטימ ַא יו רעמ טינ

 ןַארָאטסער ןיא שיט םייב ןצעז ךיז טעװ ןעמ זיב ,ױזַא ךיז ןעיצ עכ

 טרַאװ גנונַאּפש ערעטנַאסערעטניא ןוא ערעסערג ַא .םַארגַאװ-וינעװַא ףיוא

 ,"לעיעלּפא ןופ ןלַאז ענעטכױלַאב יד ןיא ,ָאד רעבָא ...טרָאד ריא ףיוא

 ןַאבנזייא ןַא ןופ לַאז-טרַאװ ןיא יוװ ,םורַא טריצַאּפש ןוא רָאנ יז טציז

 ...טקיטעּפשרַאפ טָאה גוצ רעד ןעוו

 יד .קידרעפעלש ןוא דימ טליפרעד לָאמַאטימ סעּפע ךיז טָאה ןירב

 -לקנוט יד עכלעוו ,געט עשימרוטש רָאּפ יד ןופ ןסונעג ןוא ןעגנוגנערטשנָא

 .ןליפ ןזָאלעג קרַאטש ךיז ןבָאה ,טפַאשרַאפ םיא טָאה טייהנייש עקיטיוה

 -- ?.1 ןייג טינ רעמ טרָא ןייק ןיא ? ןייג טינ רעמ ןצנַאגניא רשפא ,

 ? ךָאנ סָאװ; --- .ּפָאק ןדימ ןיא קנַאדעג רעטַאמ ַא ןכָארקעגכרוד םיא זיא

 "וק ...םיהַא ךיז ןרעקמוא ןיילַא ןוא ליוו יז ןיהואוו ןשנַאלָאס ןריפּפָא

 | ?...ךיז וצ ןעמ

 םיא ייב זיא סָאװ ,רעלטסניק ַא ןופ טייקירעגיינ עפיט יד רעבָא

 -עכער עלַא יו ,ןעגנובעלרעביא ענייז עלַא יו ,רעקרַאטש ןעוועג לָאמעלַא

 ןופ ןבײרטסױרַא ןזָאלעג טינ דניצַא ךיוא ךיז טָאה ,טלעוו רעד ןיא ןעגנוג

 רָאנ ,ןדחּפ ַא יו ןפיולטנַא וצ טינ טנרָאװעג םיא טָאה יז .ריט-רעטניה ַא

 לקזיב רעכעב םעד ןעקנירטסיוא .ןגיוא יד ןיא טייקכעלקריוו רעד ןקוקנײרַא

 טינ םענייק ףיוא ןוא ןעז ןײלַא .ןבָאה טעװ סע ןגלָאפ עכלעוו ןעז ןוא ףוס

 | .ךיז ןזָאלרַאפ

 לייט רעטצעל רעד זַא טגָאזעגנָא ,ןעגנולקעצ ךיז טָאה לקעלג סָאד

 "גַאװַא ןייז ןופ לייט רעטצעל רעד רשפא ןוא ןָא ךיז טביוה טרעצנָאק ןופ

 ,ךיוא ,לדיימ-לעדָאמ רענייש ןייז טימ ,ערויט

: 

 ענרעװַאט רעד ןיא ,טרעצנָאק ןכָאנ ,ןעמוקעגנָא ןענייז עדייב ייז ןעוו

 ןענייז ןרעמונ-בָאגוצ .ףלע ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא ,םַארגַאװ-ינעװַא ףיוא

 "רַאפ ןוא ןגיוצרַאפ ךיז טָאה םַארגָארּפ רעד ןוא ,ןרָאװעג טלעטשעגנײרַא

 .טריטסנָאנַא ןעוועג זיא סע יו ,עידָאסּפַאר רעשינַאּפש רעד טימ ךיז טקידנע

 יז ןבָאה ,עידָאסּפַאר רעד ןופ ףוס ןיא ,טענרַאלק ןופ רענעט-ָאלָאס יד

 טינ ןוא טלייאעג ךיז טָאה שנַאלָאס ,לַאז-טרעצנָאק ןופ טײלגַאבסױרַא

 | .. ןציז רעמ טלָאװעג

 ןיא ףױרַא ייז ןענייז (* *לעטָאה'ד-רטעמ? ןופ גנוזייװנָא רעד טיול

 טנדרָאעגנייא ןעוועג סָאד ויא ןטרָאד .רעכעה ּפערט ַא טימ ענרעװַאט רעד

 .רענלעק-רעּביוא (*
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 רעטנוא ךעלעּפמעל טימ ,ליטס ןשינַאקירעמַא ןַא ןיא ,לַאז-יעּפוס רעד
 לַאז ןטימ ןיא ענערַא-ץנַאט ַא טימ ןוא עילעּפַאק ַא טימ ,ןרושזַאבַא עטַאמ
 ןכוז סָאװ טסעג עשידנעלסיוא סנטסיימ ,טסעג יד ואוו ,ןשיט יד ןשיװצ
 ןוא טכירעג ןייא ןשיוװצ ,סעמַאד ערעייז טימ ךיז ןריזומַא ,סנגינעגרַאפ
 ,ןטייווצ

 ןיא לקָאנָאמ םעד טּפַאכעגנײרַא ,ןעזרעד רעטשרע רעד ייז טָאה ןעּפול
 ןטקעדעג-ןייש םוצ טריפעגוצ ןוא ןגעקטנַא ןפָאלעג ייז זיא ,גיוא ןקניל
 ,ןטרעוואוק סקעז טימ שיט

 -טגּפָא ןעוועג ָאד ןענייז לַאז ןיא ךעלעּפורג-טסעג עקידנריּפוס עלַא
 רָאנ ןפָא ןענייז עכלעוו ,ךעלטנעוו עטקַאלעג-ןיורב עקירעדינ טימ טלייט
 םענירג טימ ,ץיז רעגנַאל רעכייר ַא -- לטנעוו ןדעי ייב .סױרַא לַאז םוצ
 ,לטנעו ןדעי ןופ ןלייז-לקניו יד ףיא ,ייז רעביא ,טקעדעג שוילּפ
 רעגנעה רעטדליגַאב ַא ןוא ךעלרושזַאבַא עטַאמ טימ ערטסול עניילק ַא
 -טימעג ַא גנולײטּפָא רעדעי ןבעגעגוצ טָאה ץלַא סָאד ,עלעקניוו ןדעי ןיא
 ערעדנַא יד ןופ רענייק ןכלעוו ןיא ,טעניבַאק םענעפָא-בלַאה ַא ןופ טייקכעל
 ,רעװרַאס יד רעסיוא ,ןירַא טינ טקוק טסעג

 ףיוא טכירעג ךיז טָאה רע שטָאכ ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ץרַאה סנירב
 ןופ עּפַאנַאק רענירג רעד ףיוא .ןײרַא-טנרָאפ ןופ ןזירּפרוס יילרע-לכ
 ןסעזעג זיא ,טעניבַאק ןופ לטנעוו ןטסלטימ םייב טסייה סָאד ,ןָא-ןביוא
 ןעוועג זיא ריא ןבעל ץַאלּפ רעטייווצ רעד ,ןילַא ענייא בייוו ענעזעוועג ןייז
 טימ טינ ןסעזעג זיא ,רעבָאהביל רעטצעל ריא ,לַאד --- עבלעז סָאד .יירפ
 ףיוא .סקניל ,עּפַאנַאק רעטייווצ רעד ףיוא רעדנוזַאב רָאנ ,ןעמַאזוצ ריא
 רעייז ןיא רעצעלּפ יירד יד טָא .קעטָאלמ ַארַאלק -- עּפַאנַאק רעטכער רעד
 ,שינעטער"ןבָאטשכוב עטרעלקעגוצ ַא יו ןעזעגסיוא ןבָאה גנולייטרַאפ
 ךָאנ ןלעװ סָאװ ןרוגיפ יירד יד טימ ןרעוו טליפעגסיוא ךָאנ ףרַאד סָאװ
 . . ןעמוקוצ

 -ּפערק ןופ דיילק םענירג-לעה ַא ןיא טצוּפעגסױא ןעוועג זיא ַאינָאס
 ענעשַאװעג-דנָאלב ךעלריטַאנמוא עריא ןוא ,טריטלָאקעד ףיט ,ןיש-עד
 -וּפעגנָא טכיזעג עטרעגָאמעגסױא עסַאלב סָאד ,טמעקרַאפ-ךיױה --- רָאה
 -- ודלַאה רעכיוה רעד ןקַאב יד ףיוא טברַאפעגוצ םיוק-םיוק ,טרעד
 -סיוא יז טָאה ױזַא ,טרַאטשרַאפ -- קורדסיוא רעד ,ןגיוצעגסיוא-קנַאלש
 -ַאב םיוק-םיוק זיא רעכלעוו ,ןַאּפלויט רעקידעבעל רעסיורג ַא יו ןעזעג
 ,..גנוקלעוו רעקיטייצירפ ןופ טריר

 ,ןעזעגסיורָאפ טָאה ןירב רעהַא ןעמוק סעמעוו ,קעטָאלמ .ַארַאלק
 רעסערג ךָאנ טָאה סָאװ ,דײלק-טנװָא ןסייוו ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא
 -שַאק עסַאמ רעסיורג רעד טימ .רוגיפ עקיסקואוו ךיױא-ױזַא ריא טכַאמעג
 לעשימ ייב יװ ,ןגיוא עטרעליוקעגסיוא לסיב ַא ריא רעביא ,רָאה-ןענַאט
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 -סנעבור עטכע ןַא יװ ןעזעגסיוא ָאד יז טָאה ,בורק ריא ןיקסנָארבַאג

 טדײלקעגנָא ןרעדָאמ ןוא רעדליב עטסעב ענייז ןופ ּפָארַא טשרעקָא ,יורפ

 טָאה ןירב .רוגיפ עקידנצָארּפש טולב-לופ ןוא טנוזעג טימ ,עקיטפַאז ריא

 "וּפעגנָא עריא ןופ ןעילג םעד ןיא ןוא ןגיוא עריא ןופ ץנַאלג םעניא ךָאנ

 טנייה ךיז טָאה סָאװ ,רעייפ ןטליטשעג-טינ םעד טנעקרעד ןקַאב עטרעד

 סָאװ ָאד זיא סָאװ ...עילעטַא ןיא םיא ייב ,טולב ריא ןיא ןדנוצעגנָא

 -טנװַא ערעייז ןיא ,ןבָאה ןעמַאד עטנַאקַאב טוג ױזַא ,עדייב ?ןןדייר וצ

 .טײקידעכָאװ רעכעלגעטלַא רעד ןיא יו רענעש ךס ַא ןעזעגסיוא ,ןטעלַאוט

 עטנַאגעלע עצנַאג ריא יװ ױזַא ,טייקנייש עקידנדנעלב סשנַאלָאס רעבָא

 ןוא רוזירפ ,ןילעמרעה ןופ ,רענעט עצרַאװש ןוא עסייוו ןיא גנוניישרעד

 ,סלַאד : ןגיוא רָאּפ יירד .עיצַאסנעס ַא ןפורעגסױרַא טרָאפ ןבָאה ,סַאלטַא

 סַאינָאס .ןסעגעגנייא ריא ןיא ךיז ןבָאה ,סקעטָאלמ םַאדַאמ ןוא סַאינָאס

 .רעסַאלב ןוא ןרָאװעג רערַאטש ךָאנ זיא טכיזעג

 ..יטייהנייש רענעמוקעגנָא רעד טימ ןעשעג עבלעז סָאד זיא רשפא

 .ןבעגעגסױרַא טינ סָאד טָאה טוה ריא ןופ טייקלקנוט עכעלריטַאנ יד רעבָא

 קידנבעג-רעק ַא ,ןוא טכיזעג ןיא ןרָאװעג רעיורג עלעסיב ַא רָאנ זיא יז

 : טלקָאשעגוצ םיוק-םיוק טםיא יז טָאה ,ןענירב וצ ּפָאק ןצרַאװש-יולב ריא

 ..!דיוד ,ןפָארטעג טסָאה ---

 ןקידנריפמואירט םעד ןטסעמוצּפָא טומ טַאהעג וליפא טָאה יז

 :ןָאט-גָאז ַא ןוא קוק ןשירעכַאלּפָא ריא טימ ןענעּפול

 "עג רעירפ ןיוש ןבָאה רימ !רעביל ןיימ ,זירּפרזיס םוש ןייק ---

 ןדַאלנייא טסעוו וד ןעמעוו טסואוו

 ןוא עלעגָאנ ןטקַאלעג-טיור ןייא טימ ןענירב ףיוא ןזיוועגנַא טָאה יז

 | : ןבעגעגוצ

 ,טסואוועג רעטשרע רעד סָאד טָאה רע ---

 .גיוא ןופ לקָאנָאמ רעד ןלַאפעגסױרַא ךיילג זיא ןעּפול ַאוסנַארפ ייב

 -עג ןשָאלעגסיױא יװ טוג ױזַא זיא לציּפש םענענַאטעגּפָא ןופ דיירפ יד

 | :טנעה יד טימ טריפעצ טכייל רָאנ רע טָאה ,ןרָאװ

 רימ ! טסעג עביל ,ךיז טצעז ,ָאזלַא .טוג יאדוװַא זיא --- טסואוועג ---

 . .. עלייוו עשּפיה ַא ךייא ףיוא ָאד ןיוש ןטרַאװ

 ךָאנ זיא רע רָאנ ,ןײגּפָא ןעמונעג טָאה ץרַאה עטמעלקרַאפ סנירב

 .ןלייוואוצסיוא ץַאלּפ ןכלעוו טסואוועג טינ ןוא לטנַאמ ןיא ןענַאטשעג ץלַא

 טסואוועג טינ טָאה רע ןוא טרעיולעג םיא ףיוא ָאד ןבָאה ןרַאפעג יירד

 ,קעטָאלמ םַאדַאמ ,יורפ ענעזעוועג ןייז :רעטסערג רעד זיא יז ןופ רעוו

 ...לַאד ירנַא רָאג רשפא רעדָא

 ?יז טגָאז סָאװ ,ןשנַאלָאס ףיוא ןבעגעג קוק ַא םורק רעד ןיא טָאה רע

 .טשרע ..? רע יװ ,טייהנגעלרַאפ רעבלעז רעד ןיא טינ ךיז יז טניפעג יצ
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 ןשירעבייו:טכע ריא טימ ןוא ,טעװַארּפס רעכיג ךס ַא ןיוש ךיז טָאה יז
 טשרעקָא טמוק סָאװ ,טכעלקילג ןוא עקיטסול יד ןליּפש ןעמונעג טקַאט

 ,ךָאנ ןוא ְךָאנ ךיז ןיא ןעמענוצנייא טיירג זיא ןוא ןגינעגרַאפ ןייא ןופ

 ַא ןופ ןטבילעג ריא טימ יז טמוק טָא .טפַאשלעזעג רעטוג ַא ןיא יבַא

 םעד ןופ יורפ ענעזעוועג יד ָאד ןעניפעג וצ ןדירפוצ זיא ןוא טרעצנָאק

 ריא ןיא טילב סָאװ ,עטבילעג עקילעפוצ ןייז וליפַא ,ןטבילעג ןבלעז

 ...ןעז וצ ךעלקילג ךיוא יז זיא ,זיור ַא יו ױזַא דיילק ןסייוו

 ןרעביא עלעטנַאמ-ןילעמרעה ריא ןיא ןענַאטשעג יז זיא לופטקעפע
 -עג רעירפ .ןגיוא ענירג יד טימ טליּפשעג ץלַא ןוא דיילק ןצרַאוש ןגנַאל
 ןָא-ןביוא -- ןַאינָאס ךָאנרעד ,סטכער ,קעטָאלמ םַאדַאמ ייז טימ טלניק
 ךיז טָאה עכלעוו ,רוגיפ עוויסַאמ יד ןטימעגסיוא ענטסימוא טָאה יז
 ףיוא--- םינּפַא ; טרַאװ ןוא טנַאה רעקניל ריא וצ טלעטשעגפיוא ךעלפעה

 ,..גנוסירגַאב ַא

 "עג טינ רעמ שנַאלַאס טָאה רוגיפ עקיזָאד יד ןצנַאגניא ןדיימסיוא
 -לעוו ,םעד וצ ליפָארּפ ןטצינשעג ריא ןָאט-רעק ַא טזומעג טָאה יז .טנעק

 ריא ךיז טָאה דלַאב ןוא ...טרַאװ ןוא רעטקיצטנַא ןַא ָאד טייטש רעכ
 ןיא לרעייפ קידװעליּפש סָאד ,ןגיוצעגסיוא למינּפ טגינעגרַאפ-טשרמולכ

 טָאה יז סָאװ ,העש עכעלטע יד רָאפ .טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןגיוא עריא
 -טג רעגניי :ןטיבעגמוא ןצנַאגניא סעּפע ךיז רע טָאה ,ןעזעג טינ ןלַאד
 עדנָאלב יד ,ןקַאב יד טריזַארעגמורַא ...ךיוא -- רעטנַאגעלע ןוא ןרָאװ
 סָאד .ףיילש ןייא רעביא טנורש ןעוועזָאר ַא טימ ,טמעקרַאפ ףייטש רָאה
 עקיטפערק יד טימ עיניל רעגנערטש ןייא ןיא ןריושעגוצ לדרעב עדנָאלב
 ןיא טנַאה עטנוזעג ַא יװ ,זיא ףוג רעקידלוקסומ רעצנַאג ןייז ןוא .,ןקַאב
 טימ גניקָאמס ןטסערּפעג-שירפ ַא ןיא טנַאּפשעגניײא ןעוועג ,עקשטנעה

 ןוא סעקנָאּפַאז עצרַאװש טימ דמעה ןסייוו-יינש ַא ןיא ,ןצַאל ענעסַאלטַא

 רעד זיא ,קירוצ העש רָאּפ ַא טימ ,יַאליל; עפַאק ןיא .סּפינש ןצרַאװש
 ןעיורג ,ןטיירב ַא ןיא רענעגנַאפעג ַא יוװ ןעגנַאגעגכָאנ ריא ןַאמ רעבלעז

 ןייז ןיוש זיא דניצַא ...טנעה יד ןיא שוילעּפַאקיײָאבװַאק ןטימ גוצנָא
 ךעלפעה ךיז טלַאה רע .גוצנָא ןייז יו ױזַא ,רערעדנַא ןַא ךיוא קורדסיוא
 טנַאװעג עניד סָאד .עדריווטסבלעז רענעכָארטשעגרעטנוא טימ ,יירפ רעבָא
 יד ךיז ןיא ןטלַאהוצנייא דנַאטשמיא םיוק ,ךיז טכַאד ,זיא גוצנָא ןייז ןופ
 טּפַאכ רע סָאװ ףוג ןוויטַאמ ןופ טייקטסואווַאב-טסבלעז ןוא טפַארק עצנַאג
 עלַא ףיוא ךיז טגנירּפשעצ רע ןוא ריר רעקיטכיזרָאפ-טינ ןייא .םורַא .ָאד
 . ..ןטָאנ

 ,גנורעדנע ַאזַא ןרעדנואװַאכ ריא טרעיודעג טָאה רָאנ קילבנגיוא ןַא

 -נוא ןופ רוגיפ עבלעז יד טקוקעגנָא ןוא טערומכעגנָא ךיז יז טָאה דלַאב

 :ןטײדַאב טלָאזעג יאדוװַא טָאה סָאד .ןרעטש ןרעט
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 ןיימ רעבָא ! רימ בילוצ ךיז וטסָאה טצוּפעגסיױא .סייוו ךיא ,ָאי ---
 ...טביולרעד לָאמַא ךיז טסָאה וד סָאװ ,סָאד ןסעגרַאפ בָאה ךיא זַא טינ

 ןוא לעוד ןעמוטש םעד טָא וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה ןעּפול ַאוסנַארפ
 ייב ןעמוקעגסױרַא ןופרעד זיא סע סָאװ גנורעדורעצ רעטכייל רעד וצ
 ןיא לקָאנָאמ ןייז טצעזעגנירַא רעטסעפ טָאה רע .ענעדַאלעגנייא עלַא
 -בלַאה ןוא רעצרוק ַא טימ טסעג ענייז וצ טדנעװעג ךיז ןוא גיוא ןקניל

 | : עדער רעשימָאק

 ,דובכ םעד רַאפ ןעמעלַא ךייא קנַאד ךיא (* !עיסעמ עיז םַאדעמ ---

 -עג יד .טייצ ןיא ןעמוק רעייא רַאפ ןוא ,ןפַאשרַאפ רימ טָאה ריא סָאװ

 טינ ריא טציז ןציז ....רָאנ .ןרעוו ןגָארטעגּפױרַא דלַאב ןלעװ ןטכיר
 ןלייווסיוא לָאמעלַא ןעמ ףרַאד ןַארָאטסער ַא ןיא טייג ןעמ ןעוו .קיטכיר
 ןיש טציז ןעמ זַא ןוא .טינ ייז ןעמ טָאה םייה רעד ןיא סָאװ ןטכירעג
 ןרעילַאװַאק יד ןוא ןרעילַאװַאק ןלייווסיוא ןעמַאד יד ןפרַאד ,שיט ַאזַא ייב
 ...טינ ייז ןעמ טָאה םייה רעד ןיא סָאװ ,ןעמַאד --

 ןכָארבעגסױא טָאה סע סָאװ ,רעטכעלעג םעד ןופ טרעטנומעגפיוא
 :קַאמשעג ןלעיצעּפס ןייז טיול גנוגעדרָא ןכַאמ ןעמונעג ןעּפול טָאה

 טָאה רעכלעו ,םעד ןבעל ,שנַאלָאס לעזַאומעדַאמ ,ךיז טצעז --
 ןבעל -- לָאמ ןטשרע םוצ קרעװ ןייז ןיא ,טקיביײארַאפ ךייא

 סָאװ ,עמַאד רענייש רעד ןבעל -- ,ןירב רטעמ ,ריא ןוא ...לַאד ירנַא
 םַאדַאמ רעשּפיה רעד טימ ןציז ָאד ביילב ךיא ןוא .ןעמָאנ רעייא טגָארט
 טינ ןוא ןסָאנעג ןבָאה עלַא רימ טײקכעלטנײרפטסַאג סעמעוו ,קעטָאלמ

 ...לָאמ ןייא
 ןיא ענעי .ןַאינָאס ףיוא ןּבעגעג קוק ַא קידועקערש טָאה ןירב

 -עזרַאפ ַא דניצַא טנָאמרעד .ןטשראברַאפ-ךיוה ,ץלָאטש ,טלַאק ןסעזעג
 .םינתח ײלרעלַא טימ ךיז ןעז וצ טניואוועג זיא סָאװ ,דיומ-הלכ ענעס
 יד ןופ רעבָא טמוק -- םערָא-טינ ןוא גולק ןוא ןייש זיא יז שטָאכ ןוא
 טריפעגרעביא קילב ןרעכיז-טינ ןייז טָאה רע ...סױַא טינרָאג םיכודיש
 סָאװ ,לָאר יד ןעמונעגרעביא ,קיטנעק ,ןיוש טָאה ענעי .ןשנַאלָאס ףיוא
 ןלַאד טביולרעד לכ-םדוק .ןליּפש ןעמונעג ןוא ,טמיטשַאב ריא טָאה ןעּפול
 -זָאנ סלַאד יו םעד טיול .עלעטנַאמ-ןילעמרעה םעד ריא ןופ ןעיצוצּפָארַא
 -ָאס ןופ םויפרַאּפ סָאד ןקעמשרעד םייב ,ןזָאלבעגנָא ךיז ןבָאה רעכעל

 ןַא יו ,טבילרַאפ לַאטורב זיא רענעי זַא ,טנעקרעד ןירב טָאה ,ןקַאנ סשנַאל

 טעװ סע ביוא ,סעטיּפָאק יד טימ ןגָאלש ,ךיז ןעקירב טיירג זיא ןוא ,רעגָא
 ױזַא םיא וצ ןליוורעדיוו ןטכייל ַא טליפרעד ןופרעד טָאה רע .קיטיונ ןייז

 לָאד סָאװ ,עלעטנַאמ עסייווייינש סָאד .עקלעדָאמ רענעזעוועג ןייז וצ יו

 ! ןרעה ןוא ןעמַאד ענוימ (*
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 םיוצ ַא סלַא טנידעג עלעגר ןייא ךָאנ טָאה ,םערָא ןייז ףיוא ןעמונעג טָאה
 -עזדנָארב םעד ןענופעג רענעי טָאה רעבָא דלַאב .ןשנַאלָאס ןוא םיא ןשיווצ
 זיא "ןשיוצ; רעסייוו רעד .ןעגנַאהעגפיוא ןוא לטנעוו ןפיוא רעגנעה םענ

 ןבָאה דיילק סשנַאלָאס ןוא גניקָאמס סלָאד ןופ טײקצרַאוװש יד ,ןלַאפעג

 ףיוא .טייז-ייב-טייז ,טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה ייז ןעוו ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז

 .רעטרע עטמיטשַאב ערעייז
 יד ייברַאפ ,סטכער ןייגוצכרוד יו ןבילבעג טינ רעמ ןענירב זיא

 םיא ןבָאה קעטָאלמ ַארַאלק ןוא ןעּפול סָאװ ,רעצעלּפ ענעמונרַאפ ייווצ
 ענעזעוועג ןייז ואוו ,ןָאנבױא ךיז טצעזעגקעווַא ןוא ,טמיורעג עלייוו ַא ףיוא
 -עזרַאפ עצלָאטש ַא יוװ ,קידנזעװּפָא ןוא טלַאק ױזַא ןסעזעג ןיוש זיא יורפ

 -עג ןייז ןיא שירוחב-םערָא לסיב ַא טליפרעד ךיז טָאה רע .הלכ ענעס

 -םוי ןעועג ,רעקינייוװרעמ .ןענייז ָאד עלַא תעשב .,גוצנָא ןכעלנייוו

 רע ןעוו ,ןעגנַאגעגכרוד םיא זיא רעטיצ רעטכייל ַא ,.טצוּפעגסיױא קידבוט
 רילָאק סעמעוו ,דיילק םענירג סַאינָאס טרירעגנָא ,לברַא ןייז טימ ,טָאה

 . ..לַאד ןוא שנַאלָאס ןופ ןגוצנָא יד יוװ ױזַא ,םענייז טימ טינ ךיז טשימ סע

 -טנַא טעטיצירטקעלע רעוויטַאגענ ןוא רעוויטיזָאּפ ןופ יו ױזַא טקנוּפ ןוא !
 -פיוא ,גנורירַאב רעכעלריקליוומוא ןייז ןופ ,ןבָאה ױזַא ,ץילב רעד טייטש
 טָאה יז .ןייצ עסייוו ןעייר ייווצ טימ ןּפיל ענעסָאלשעג סַאינָאס טצילבעג

 .טינרָאג טגָאז סָאװ ,לכיימש ןשינַאכעמ ַא טימ ךיז ןבעל ןעמונעגפיוא םיא
 טָאה ןירב ןוא .ןרָאװעג ןשָאלעגסיוא ךיוא לצילב עניילק סָאד זיא דלַאב
 :ןעפול ַאוסנַארפ וצ רָאנ ,ריא וצ טינ ,טדנעוועג טכיזעג ןייז

 טיצ ריא !טניירפ רעביל ,ןקַאמשעג-יקנעי ןגָארקעג טָאה ריא ---
 טכַאמ טסעג ערעייא ןופ ןוא ,ךעלעיורטש ךרוד סלײטקַאק ,ךיא עז ,ָאד
 ....סלייטקאק ךיוא ריא

 קיטיידירוצ יױזַא טקנוּפ ןעּפול םיא טָאה -- !רטעמ רעש ,ןיינ ---
 רעלעדייא רעד טימ ,ךיא עז ,טנַאקַאב טינ טייז ריא --- .טרעפטנעעגּפָא
 זַא ןקיטעטשַאב ךייא ייז ןלעו ,רעקימעכ ייב טגערפ .גנושימ ןופ טסנוק

 סױרַא ,לָאמטּפָא ,ןעמוק עירָאטַארָאבַאל ןיא ןלײטקַאק עטסענטומ יד ןופ

 ' ,..ןלָאטסירק עטסנעש יד

 .דנעוו ַא ןעּפול ךיז טָאה ,קילּפער סנירב ףיוא קידנטרַאװ טינ ןוא
 : ןשנַאלָאס וצ ןבעגעג

 ? טרעצנַאק רעד רעבירַא סעּפע זיא יוװ ןוא ,לעזַאומעדַאמ ,ונ ---

 ןימרַאק יד ןופ עלעױרטשילײטקַאק ריא ןזָאלעגסױרַא טָאה שנַאלָאס

 : ןּפיל עטברַאפעג

 יירד טנייה ךיא ֿבָאה טַאהעג ? ריא טדער טרעצנָאק ןכלעוו ןופ --
 סינע ןגעו טניירפ ַא סנירב ייב טרעצנָאק ןייא :דנַאנַאכָאנ ןטרעצנַאק
 ,ןסנַאמָאר סטרעבוש ."לעיעלּפ, לַאז ןיא -- רעטייווצ רעד ."ןשרַאק ןוא
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 ןיימ ןופ רעקיזומ ןוא קיזומ ןגעוו ,עזוַאּפ רעד ןיא ,טרעצנָאק רעטירד ַא ןוא

 .י+ רעילַאװַאק
 ,טקוקעגנָא גנערטש יז טָאה רעכלעוו ,ןענירב ףיוא ןזיוועגנָא טָאה יז

 : ךעלעּפיל עטברַאפעגנָא יד טימ עלעיורטש סָאד ןעמונעגנָא קירוצ ןוא

 יז טָאה -- !רערעסעב רעד ןעוועג זיא טרעצנָאק רעכלעוו ןוא --

 טימ ךערּפשעג ןרעטייוו ַא ןדיימסיוא ידכ םינּפַא ,ןזָאלעגּפָא טינ ןעּפול

 .ןגיוב ַא יו טנַאּפשעג ןוא ןדָאלעגנָא ןייז וצ טנייש רעכלעוו ,ןענירב

 -- .+. ןרעלק וצ טַאהעג טינ טייצ ןייק ךָאנ ךיא בָאה םעד ןגעוו ---

 ..רעפטנע סשנַאלָאס ןעוועג זיא

 ןגָארטּפױא ןלָאז ייז רעװרַאס יד וצ ןבעגעג קניוו ַא טָאה ןעּפול

 יַאלּפ עסיורג ַא ,טכירעג עטשרע סָאד ןענישרעד זיא דלַאב ןוא .ןסע סָאד

 "עג :רעגײיטש ןשינַאקירעמַא ןפיוא ןטכורפ-םי ענעטָארבעג טימ עט

 יָאר עטקַאבעג ,סוָאס-ירַאטרַאט טימ ("ןרַאמָא רעקיטש עטקַאב

 ןרירַאב וצ טינ ידכ ,ךעלצלעה עניד ףיוא ןכָאטשעגנָא ,ןטעווערק עוועז

 ןזָארג-םי טימ ןעוועג עטַאלּפ עצנַאג יד זיא טצוּפַאב .טנעה יד טימ ייז

 ןוא ןטיור ןופ ךעלעפייה טימ ,ןָארטיצ רעקיטש עכעלטיטעּפַא טימ ןוא

 .רַאיװַאק ןצרַאװש

 טּפַאכעגוצ ךיז טָאה ,טרעגנוהעגסיוא קיטנעק ,םלוע רעניילק רעד

 רעדנילב-בלַאה ַא יװ .ןענירב רעסיוא ,טיטעּפַא טימ ןכַאז ענייש יד וצ

 םעד טימ ןפָארטעגנָא טָאה רע סָאװ סָאד רעלעט ןיא טגיילעג ךיז רע טָאה

 עטגנערטשעגנָא עלַא טימ ,רָאנ טליפעג .טסע רע סָאװ טסואוועג טינ ,לּפָאג

 רעדעי ,טבילעג טָאה רע עכלעוו ,ןעיורפ יירד טימ ָאד טציז רע זַא ,ןוורענ

 -גייא ןייא ,געט עכעלטע ,גנַאלנרָאי :רעגייטש רעדנוזַאב ַא ףיוא רענייא

 ..+ רעקינייו ץלַא רעטייוו סָאװ .העש עקיצ

 -פיוא שנַאלָאס םיא טָאה --- ..! סוָאס-רַאטרַאט ןסעגרַאפ טסָאה ---

 | ,טכַאמעג םַאזקרעמ

 "נָא טשרמולכמ לַאד ירנַא ריא ףיוא טָאה --- ! ריטסעטָאּדּפ ךיא --

 רעדעי ןוא רעילַאװַאק ריא  רַאפ רָאנ טגרָאז עמַאד עדעי -- .ןעירשעג

 ...עמַאד ןייז רַאפ -- רעילַאװַאק

 -פיוא ןעּפול טָאה --- ..!ןרעו רָאלק רעטעּפש טשרע טעװ סָאד ---

 - ןעשַארטס םוצ יוװ ,רעגניפ ַא ןביוהעג
 .ןפורעגסױרַא טינ גנַאלקּפָא םוש ןייק טָאה גנוקרעמַאב ןייז רעבָא

 עריא ןוא ,ןּפיל עזיולב יד טימ ןבעגעג ךַאל ַא שינַאכעמ טָאה ַאינָאס ןייא

 ףעװעג יו קיטעמוא ןוא טלַאק ןבילבעג ןענייז ןגיוא

 קידלוש זַא ,טליפעג טָאה ןירב .ןסקַאװעג זיא שיט םייב גנונַאּפש יד

 ,סרעטסּבַאל (*
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 -עג יז רע טָאה .טסעג ערעדנַא יד יװ רעמ רע זיא גנונַאּפש ַאזַא ןיא
 סָאװ ,ןרעטָאס "םענעקורט-בלַאה; רעזעלג ייווצ טימ ןכַאװשּפָא טוואורּפ

 טינ םיא טָאה סע רעבָא ,ןטייווצ ןכָאנ זָאלג ןייא ,ןעקנורטעגסיוא טָאה רע
 ױזַא ,רערעמ ןוא רעמ ץלַא ןגיוצעגנָא ךיז ןבָאה ןוורענ ענייז .ןפלָאהעג

 ךַאז ַא ןָאטּפָא טינ ,ןעגנירּפשוצפיוא טינ ןבָאה ארומ ןעמונעג טָאה רע זַא
 ...ןכַאמטוג טינ ךיז טזָאל סָאװ

 ךָאנ ,טָאה סָאװ ,עילעּפַאקיזַאשזד יד ןעמוקעג םיא זיא ףליה ֹוצ

 רעניילק רעד ףיוא ,לַאז קע ןיא ןבעגעג-ּפַאלק ַא ,עזוַאּפ רערעגנעל ַא
 -עלּפ לַאז , ןיא טרעהעג טשרעקָא טָאה רע סָאװ טרעצנָאק ןכָאנ .עדַארטסע

 רעבָארג ַא יו טרעהעגנָא ןָאפַאסקַאס רעקידהּפצוח רעד םיא ךיז טָאה ?לעי
 טָאה ײרעּפַאלק ןוא יירעפייפ ,יירעגנילק עצנַאג סָאד רעבָא .,סנַאנָאסיד
 רעד סָאװ ,המוהמ רענעי ןופ תולוק-רעדיוו יד ןגָאוטעג טרָאפ ךיז ןיא
 רעכלעוו ןיא ,ןוא טכארבעג םיא ףיוא ןבָאה טנוװָא ןוא גָאט רעקיטנייה
 ךיז טהירב סָאװ רעמיוש רעטכעלש ַא יװ ,ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה רע
 לעטשנָא ןַא טכַאמ ןוא *טעװעטַאר, ןעיירש ליוו סָאװ ,ךיז טקנירט ןוא
 יבַא ,םוקילבוּפ ןופ ןײטשּפָא טינ יבַא ,ךעליירפ ןוא ליואוו םיא זיא'ס זַא
 ...רעטכעלעג רעדָא תונמחר ןפורסיורַא טינ

 -סורַא ךיז ןבָאה ,רעכוזַאב-ןַארָאטסער יד ןופ ,ךעלרָאּפ עטשרע יד
 ןיא ךיז ןזָאלעגקעװַא ןוא ןטעניבַאק עקידלטנעוװ-יירד יד ןופ ןטָאשעג
 עמַאד רעסיורג ןייז טימ ןעּפול סיױרַא רעטשרע רעד זיא ייז ךָאנ ,יירדעג
 םַאדַאמ טימ :טסייה סָאד ,טכַארבעגטימ טָאה רע עכלעוו ,ןסייוו ןיא
 םייב ןבילבעגרעביא ןענייז סָאװ ךעלרָאּפ ייווצ יד ןוא ,קעטָאלמ ַארַאלק
 ןעּפול טכייל יװ ,ןעזרעד ןבָאה ייז ןעוו ,ןרָאװעג טניוטשרעד ןענייז שיט

 -רעווש סָאד ןעגנוגעװַאב עקידנעמיווש-שימטיר עכלעוו טימ ןוא ,יז טריפ
 .ַאּפ עקידנפיולקירוצ ןוא סיוארָאפ ענייז עלַא ךָאנ טיג בייוו-סנעבור עכעל
 ענייז וצ ןבעגעג קנואוו ַא קידװעצל ךָאנ רע טָאה קידנעמיװשקעוװַא
 סיורג ןופ טינ זַא :ןטיײדַאב טפרַאדעג סָאד טָאה ןושל-םוטש ןפיוא .טסעג
 -רעגענ ןוויטימירּפ םעד טָא ןיא קעװַא רעטשרע רעד רע זיא טייקטבילרַאפ
 .שיט םייב ךעלרָאּפ ייווצ ערעדנַא יד ליּפשייב ַא ןבעג וצ ידכ רָאנ ,ץנַאט

 רע .טגלָאפעג ןוא עמַאד ןייז טימ טקוקעגרעביא ךיז טָאה לַאד ירנַא
 עקיגיױב ריא ןעמונעגמורַא ןוא שיט ןופ טריפעגסורַא ןשנַאלָאס טָאה
 דניצַא ךיז טָאה גניקָאמס רעצרַאװש ןייז .םערָא ןקיטפערק ןייז טימ עילַאט
 -ַאס ןופ טייקצרַאװש רעקיצנַאלג רעד טימ ןסָאגעגנעמַאזצ רעגנע ךָאנ
 ,ןגיוא יד רַאפ ןרָאװעג-ץרַאװש ןופרעד זיא ןענירב ,דײלקדַאלַאג סשנַאל

 ןטרַאװרעדמוא ןַא ןופ יװ טכַאמעגפיוא-בלַאה ךיז ןבָאה ןּפיל ענייז
 ,טנַאה רעד טימ ןבעגעג-ךַאמ ַא םיוק-םיוק רָאנ םיא טָאה שנַאלָאס ,ּפַאלק
 סָאד טוט ןעמ יװ .רעילַאװַאק ריא טימ ןעמואוושעגקעווַא זיא יז רעדייא
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 עטנַאקַאב סָאד ןוא ,רעכיג ןייג ןָא טביוה גוצ רעד ןעוו ,רעטײלגַאב ַא
 .סענָאגַאװ עקידנפיול יד רעטניה ןיוש טדניוװשרַאפ טכיזעג

 -ײטשרַאפ ןייז ןופ טקעװעגפיוא םיא טָאה לוק רענעקורט סַאינָאס

 : טייקטרענ
 ?ןצנַאט ךיוא רימ ןלָאז --
 טקורעגּפָא וליפַא ייברעד ,ןקָארשרעד ךיז רע טָאה --- ..! ןיינ ---

 זיא ,ןבילבעג טינ שיט םייב ָאד זיא רענייק ןעוו ,דניצַא .ריא ןופ ךיז
 רעבָא ךיז טָאה רע .טעקיטע ןטלַאה וצ קיטיונ ןעוועג טינ ןצנַאגניא ןיוש
 : ךיז טרעפטנערַאפ ןוא טרַאה וצ לסיב ַא ןעמוקעגסױרַא זיא'ס זַא טּפַאכעג

 ...דימ רעייז ןיב ךיא .דימ ןיב ךיא ---
 ןבלעז ןטימ טרעפטנעעגּפָא ַאינָאס םיא טָאה -- ...ךיוא ךיא --

 .ךָאט
 םעד רענייא טקוקעגנָא רעקיאור לסיב ַא עדייב ייז ןבָאה דניצַא

 | ,ןטייווצ |
 :ַאינָאס ןעמונעג רעדיוו טָאה טרָאװ סָאד
 טכַאד ,זיא ןעזעג טינ ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,געט יירד יד טניז --

 .טייצ עגנַאל ַא קעװַא ,רימ
 עכעלקילג ייב --- שינָאריא ןירב טכַאמ -- ךימ טרעדנואוו סָאד ---

 ..יךיג טייצ יד טפיול
 ?ןעוועג סָאד זיא ,גנוניימ ןייד טיול ,רעוו --

 ,ךיא יוװ ױזַא ,וד ---
 עטצעל יד טכַארטעגרעביא ךס ַא בָאה ךיא !קיטסול טינ ךיז ךַאמ ---

 ,טבעלעגרעביא רעמ ךָאנ ןוא ,געט

 : סעציילּפ יד טימ ןבעגעג ביוה ַא טָאה ןירב

 ןיא ןָאּפיד עפַאק ןיא קורדנייא רעטצעל ןיימ .קידריווקרעמ --
 רעכיג סָאװ לָאז ךיא טסליוו ןוא קידלודעגמוא קרַאטש טסיב וד זַא ,ןעוועג

 . ,ןדניוװשרַאפ
 רעסטיוא .וצ סָאד ביג ךיא .טריפעגפיוא טכעלש ךיז בָאה ךיא --

 ...םעד טימ ...םעד טימ ןענעגעגַאב ךיז טסלָאז וד טלָאװעג טינ ,םעד

 ,ןלַאד טימ --- טגָאזעג ןפָא
 זַא ,טניימעג טסָאה וד לייוו ,רַאפרעד ךיוא ןוא ...סייוו ךיא --

 | ןטלַאהנָא גנַאל טעװ שינעבילרַאפ ןייז

 -טנעעג לָאמַארעדיװ ןוא טקוקעגנָא ,קידנעגנירדכרוד ,םיא טָאה יז

 | :ןָאט םוצ טרעפ
 טָא טימ שינעבילרַאפ ןייד זַא ,טניימעג טסָאה וד יוװ ױזַא טקנוּפ ---

 .ןטלַאהנָא גנַאל טעװ עקרעפיול רעקיטיוה-לקנוט רעד
 ןפָאלעג ןיב ךיא ןעוו -- טכָאקעגפיוא ןירב טָאה --- סנטשרע --
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 ,סנטייווצ ןוא .ןעועג טינ שינעבילרַאפ ןייק רימ ייב ךָאנ זיא ,ךיד ןכוז
 ,. .יז טייטש רעכעה ךס ַא ,ךס ַא ...טייטש יז .טינ עקרעפיול ןייק יז זיא

 טינ ...רימ רַאפ רעכעה ךס ַא ,ךס ַא :ףוס לזיב ןיוש גָאזרעד ---
 ןוא ,הּפוח רעד רעטנוא ןענַאטשעג ריד טימ ןיב ךיא סָאװ ,רשפא רַאפרעד
 ?טינ יז

 .טינ עלָאר ןייק טליּפש סָאד --
 .ןיירַא ךיז טכַארט .סָאד רָאנ --
 ,ךיז טכַארטעגנײרַא --
 ,ןָאט געמ .רעיירפ זיא  ץנייא ַאזַא זַא ,ץלַא רָאנ ךיז טכוד ריד ,ןיינ --

 ,ליוו יז סָאװ

 .ןסעגרַאפ טינ --- לָאמַאכָאנ טעב ךיא ."ענייא ַאזַא; טינ זיא יז --

 ריד ןופ גניר-הנותח ןייק טינ טגָארט יז זַא ,טינ סעגרַאפ ךיא --
 ,סעיגעליווירּפ עריא עלַא ןעײטשַאב םעד ןיא זַא ןוא

 ?וטסליוו סָאװ ?ָאי זַא ?ָאי זַא ןוא --

 ..ןייז לחומ טסלָאז .ןייטשרַאפ טסלָאז --

 וצ -- ריא ןופ טקורעגּפָא רעמ ךָאנ ךיז רע טָאה -- ! ןיינ ---
 טינ רעמ ךיז ךיא ליוװ םונהיג ןיא ןוא .ןדע-ןג ןיא ןעוועג ןיב ךיא .טעּפש
 . ..ןרעקמוא

3 

 ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג ןענייז קעטָאלמ ַארַאלק ןוא ןעּפול
 עטנַאּפשעג יד ןעזרעד .ץנַאט-שינעּפוטש ןופ שיט םוצ טרעקעגמוא ךיז
 לקָאנָאמ ןייז טלעטשעגנָא רע טָאה ,לרָאּפ םענעזָאלעגרעביא םייב רעטכיזעג
 : רעגניפ ַא טימ םיא טעשַארטסעג ןוא ןענירב ףיוא

 עלַא ןעוו ,ךיז ןעדָאי ןוא ןציז .טינ ןעמ טוט סָאד !רטעמ רעש ,ָא --
 ..?ןצנַאט

 ןוא --- ןרָאװעג קיסייב ןירב זיא -- ?עלַא יד סָאד ןענייז רעוו ---
 , .. ללכב

 טשימ ןעּפול זַא ,שינערעהוצנָא עכעלטייד ַא ןעוועג זיא "ללכב, רעד
 טימ ןוא ,טגָאזעגּפָא .ןטייהנגעלעגנָא עטַאוירּפ ענייז ןיא ליפוצ ןיוש ךיז
 ...ןשנַאלָאס ןוא ןלַאד :טסייה סָאד ,לרָאּפ עטייווצ סָאד טכוזעג ןגיוא יד

 ײז ,שיט םוצ ןייגוצקירוצ טכַארטעג טינ וליפַא ךָאנ ןבָאה ענעי רעבָא
 ,ךעלרָאּפ עטבילרַאפ ערעדנַא ךָאנ טימ ,לַאז קע ןיא ןענַאטשעג ןענייז
 לָאז רע ,דנעביזַאשזד םעד טרעדָאפעגפיוא סעקשזָאדַאל קידנשטַאּפ ןוא
 ןָאטעג"גָאז ַא רעקידיינש ךָאנ ןירב טָאה ,סָאד ןעזרעד .ןליּפש סעּפע ךָאנ
 :ןענעּפול וצ

 ,,! דימ ןיב ךיא --
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 טצעזעגקעווַא ךיז ,טצפיזעגּפָא קעטָאלמ ַארַאלק טָאה --- ךיוא ךיא --

 : ,זָאנ יד ןרעדוּפ ןעמונעג ןוא
 וצ ךיז ןבעגעג-דנעוו ַא ןוא טקוקעגנָא קיכעטש יז ךיוא טָאה ןירב

 : ןענעּפול

 ךיא טרעטש ?ַאינָאס םַאדַאמ ןריומַא ריא טליו רשפא --

 | ,טינ
 עשיניטנעגרַא סָאד ןָאטעגיּפַאלק ַא דָארג טָאה דנעבדזַאשזד רעד

 ןופ ,יד ןדַאלעגנייא ןוא ןרָאלרַאפ טינ טייצ ןייק טָאה ןעּפול ןוא ָאגנַאט
 -רוטּפ ,קיטנָאק ,ָאד ליװ "רטעמ רעש; רענערָאװעג-זיב רעד רעכלעוו
 -בלַאה ַא יװ ןוא ,דיירק יו ,סַאלב שיט ןופ סױרַא זיא ַאינָאס ...ןרעוו

 סנעּפול ףױא םערָא םענערָאװעג ךַאװש ריא טגײלעגפורַא עטשלחעג

 םַאדַאמ טָאה ,ץנַאט ןיא ןעמואוושעגקעוַא ןענייז ייז יו ךיג ױזַא .עציילּפ

 .ענימ עקידנענייו ַא טכַאמעג קעטָאלמ
 סנירב ןעמעננָא טוואורּפעג יז טָאה -- ,רעביל ןיימ ,ךיד טעב ךיא --

 .ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ ,זגורב טינ רימ ףיוא ייז --- ,םערָא
 טינ ךיא ןיב -- םערָא ןייז ןגיוצעגקעװַא ןירב טָאה -- סנטשרע --

 | ...זגורב טינ ךיא ןיב ,סנטייווצ ,ןוא .*רעביל, ןייק
 | ...ֹוזַא .,7? ױזַא רימ טימ וטסדער סָאװרַאפ ---

 -עגסיוא עסיורג עריא .רעטרעוו ןייק ןענופעג טינ רעמ טָאה יז
 יו טקוצעג ןבָאה ןּפיל עריא ןוא ןרָאװעג טכייפ ןענייז ןגיוא עטרעליוק

 | : םימחר ךיז טעב סָאװ ,רענייא ייב
 ...למיה ןופ יװ ןלַאפעגּפָארַא רימ זיא ןעּפול !ריד רעווש ךיא -- -
 .. ןעז וצ ךימ ןדירפוצ ןייז טסעװ וד זַא ,טגָאזעג ןוא ךימ ןדַאלעגנייא

 .ןעוועג סָאד זיא עלהמכח עשירַאנ ַא !ץל ַא --
 ןעז וצ טרַאגעג רָאנ בָאה ךיא .טסואוועג טינ ךַאז ןייק בָאה ךיא --

 ןעפול .ןייג טינ לָאז רע ,ןַאמ ןיימ טדערענּפָא רַאפרעד ,לָאמַאכָאנ ךיד
 | ...ןפלָאהעג רימ טָאה

 ?ןפלָאהעג יױזַא יו --
 -עג ,ןעגנונעכייצ רָאּפ ַא םיא ייב טפיוקעג ,םיא ןטסיירט ידכ --

 ...ןטנעמילּפמָאק םיא טכַאמ
 | ? ךיוא ךייא ייב ---

 ?ךיוא טסייה סָאװ --
 ,-- ןריפכרוד סעּפע ליו רע ןעוו .רעגייטש סנעּפול זיא סָאד --

 י | ...רעטנוא רע טֿפױק
  טסיב ?רעטצניפ ױזַא וטסיב סָאװ ?טציירעג ױזַא וטסיב סָאװ --

 ...טכַאמעג ךעלקילג ױזַא ךימ טסָאה ,רימ וצ טוג ױזַא ןעוועג טנייה ךָאד

 ! טוג ךָאד זיא --
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 טּפַאכעגנָא רעדיוו םיא יז טָאה ..? טינ וד ? טינ וד ןוא ---
 .ןגיוא יד ןיא טקוקעגניײרַא ןוא םערָא ןרַאפ

 ןסיורג ריא ןזָאלעגּפָארַא טָאה יז ןוא .טרעפטנעעג טינ טָאה רע
 :גנולפייווצרַאפ רעליטש טימ ןבעגעגוצ ןוא ּפָאק ןטריזירפ-רעווש

 טימ טצנַאט עכלעוו . ..וד יוו טייהנייש ַאזַא טימ ....סיוועג ,ונ --
 ,ןרירוקנָאק טינ ךיא ןעק ,ןלַאד

 "עג עבלעז סָאד טָאה יקסנָארבַאג זַא ,טנַאמרעד ןענירב טָאה סָאד
 -נעמוקנָא רעד רַאפ ארומ ריא ןיא ,דניצַא טכוז עכלעוו ,ןַאטעי ןגעוו טגָאז
 ךיוא .ןבָאה וצ תונמחר ןעמעוו ףיוא ןוא ןביל וצ ןעמעוו ,רעטלע רעקיד

 ..!רעדנואוו ַא ...טייקנייש סשנַאלָאס טימ ןרירוקנָאק טינ ןָאק ַאטעי

 טינ לָאמ סָאד .טרזחעגרעביא זייב רע טָאה --- ..'! רעדנואוו ַא --

 ,לוק ןפיוא רָאנ ,קנַאדעג ןיא

 -ּפָארָא רעמ ךָאנ קעטָאלמ םַאדַאמ זיא ,ךיז ןקידיײלַאב וצ טָאטשנָא

 : ןרָאװעג רעקידנענייװ ךָאנ זיא םיטש ריא ,ךיז ייב ןלַאפעג

 ףיוא טינ ךיז זָאלרַאפ ..'! טינ ביולג ,טינ ריא ביולג ,עז רָאנ ---

 ,ןצנַאט ןטימ ןיא ,טעילוטעגוצ םיא וצ ךיז טָאה יז יוװ ןעז טסטלָאװ ! ריא

 ...ןשטנעמ ןבָארג םעד טָא וצ ,קַאב וצ קַאב

 -עגפיוא ןבָאה ןּפיל ענייז ,טעשזדנָאלבעצ ךיז ןבָאה ןגיוא סנירב

 :טרעטיצ

 !טינ ריד ייב ךָאד גערפ ךיא ---

 -עג ןוא ןביוהעגפיוא ךיז רע טָאה גנוגערפיוא רעכעלצולּפ ןייז ןיא
 :יז "ןצריא; ןעמונ

 רעװ ? רימ ןופ עלַא ריא טליװ סָאװ ?ךיז ריא טשימ סָאװ --
 ? ךייא טעב

 ןעמונעג ךיוא ןוא ןקָאושרעד ַארַאלק ךיז טָאה -- ,ןירב עיסָאמ --
 טצעז .ךעלשיט עלַא ןופ ךָאד טקוק ןעמ ! ךיז טקיאורַאב --- ,"ןצריא,

 ..!ךייא טעב ךיא ,רעדינַא ךיז

 :טצעזעגרָאפ קידנעשטּפעש-בלַאה טָאה יז ןוא טגלָאפעג טָאה רע

 לָאמנייא רָאנ ...עצרַאװש יד טָא ,טינ וליפַא ךָאד ךיא ןעק יז --
 םיא !ַא ,םיא רעבָא ..,עילעטַא רעייא ןופ ןײגסױרַא םייב ,טנייה .יז ןעזעג
 ...טוג ךיא ןעק

 ?םיא ןעמעוו --

 -נייא ןַא ןרָאװעג רע זיא טייצ ַא ,רעפיולכָאנ-לדיילק ַא ,ןלַאד ---

 -יטש רימ ןוא .ןעגנזונעכייצ ענייז טביולעג .עילעטַא סנַאמ ןיימ ןיא רעייג

 ...ןטָאבנָא טכַאמעג טייהרעל

 ..? ךיוא ריד .. 1 ךייא טא
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 ַא .טגָאעג רע טָאה ןקיביײארַאפ ךימ טעװ רע !יװ ךָאנ ןוא -- |
 ייב סָאד טָאה יױזַא ,םייל ןיא רימ ןופ ןכַאמ טלָאװעג *רעטומ-ןשטנעמ;
 ....ןסייהעג םיא

 ?וד ןוא ,ונ ---

 םיא ןזיוועג .טייקכעלברעטשמוא עצנַאג ןייז םיא ןעוועג לחומ ---
 .געוו םעד

 ..? רימ טינ סָאװרַאפ ---
 .ביל ךיא בָאה ריד !שרעדנַא טסיב וד ...ריד לייוו ---

 טײקרַאבקנַאד טימ ןוא טנַאה ריא ןעמונעגנָא ןירב טָאה דניצַא
 :ןגיוא עסיורג יד ןיא ריא טקוקעגניײרַא

 רַאפ רעסעב .טניימעג בָאה ךיא יו רעכעלרע ןוא רעסעב טסיב --
 .טּפעלשעגנעמַאזוצ ָאד טָאה ןעּפול רעקיניצ רעד סָאװ ,ייווצ ערעדנַא יד
 .ןענַאד ןופ ןײגקעװַא טלָאװעג ןיוש טלָאװ ךיא

 רָאנ ,לטנַאמ ןייז ףיוא ןוא רעגנעה ןפיוא טקוקעגמוא ךיז טָאה רע
 ; ןטלַאהעגקירוצ םיא טָאה קעטָאלמ ַארַאלק

  ךָאנ ךימ טסָאה וד ביוא .רימ בילוצ טינ סָאד וט !טינ סָאד וט --- |
 ,ביל לסיב ַא

 ,ךערּפשעג ןקיטסַאה רעייז טקעדעג רעהַא זיב טָאה סָאװ ,זַאשזד רעד
 וצ ןרעקמוא ןעמונעג ךיז ןבָאה ךעלרָאּפ עדימ יד .ןבילבעג-ןייטש זיא
 טימ לַאד ןוא ןעּפול ךיוא --- ייז ןשיװצ ןוא .ןשיט עטקעדעג ערעיײיז

 ,עטגערעגפיוא:םערַאװ ַא סיוארָאפ ןעגנַאגעג זיא שנַאלָאס .ןעמַאד ערעייז
 :ןענירב ,םיא טקנעשעג עלעכיימש ןקידריווסנביל ןטשרע םעד ןוא

 ?רעביל ןיימ ,טקילײװגנַאלעג טינ ָאד ךיז טסָאה ---

 רעד ךָאנ ענייא .טריזמַא ָאד ךימ ןבָאה ןעמַאד ייווצ .ןיינ ---
 ...רעטייווצ

 ? ץנַאט ןטסקענ םוצ ןדַאלנייא טינ רָאג ךימ טסליוו ---
 ענימ עקידריווסנביל ַאזַא טקנוּפ טכַאמעג ןירב טָאה --- ,ןיינ ---

 .קעטָאלמ םַאדַאמ טגָאזעגוצ ןיוש ךיא בָאה סָאד --- ,יז יו
 -ָאס םיא טָאה -- ..!סיוא טינ טכַאמ סע ,טינ טכַאמ סע ,ָא ---

 טָאה רענעי .ןלַאד טימ טקוקעגרעביא ךיז ןוא ןרעכיזרַאפ ןעמונעג שנַאל
 ןעוועג ,קיטנָאק ,זיא ןוא סייווש םעד ךיז טשיוועג ,טעּפָאסעג לסיב ַא ךָאנ
 -לעדָאמ רענעזעוועג ןייז רַאפ ףמַאק רענעביוהעגנָא רעד סָאװ ,ןדירפוצ
 | .טכייל ױזַא ןָא םיא טמוק לדיימ

 ,טרָא ןקידרעירפ ריא ףיוא טצעזעגקעװַא רעדיוו ךיז טָאה ַאינָאס
 טָאה ןענעּפול טימ ץנַאט רעד .ענעגיוצעגנָא ןַא ,עליק ַא ,ןענירב ןבעל
 סָאװ ענייא יוװ ןעזעגסיוא יז טָאה רעכיג .טמערַאװרעד טינ וליּפַא יז
 .ןערגימ ןופ טדייל
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 עטַאלּפ -שיילפ ַא טימ ןגיוצרַאפ ךיז טָאה טייצלָאמ רעטעּפש רעד

 ןוא טַאלַאס םענירג טימ ,סוָאס-לּפע ןֹוא ערויּפ-ןענָארַאמ טימ קידניא ןופ
 טיטעּפַא רעד .טעברָאס ןוא רעינַאּפמַאש טימ ,ןטעטשַאּפ רעגרובסַארטס
 ןסעזעג ביױהנָא ןיא ָאד זיא סָאװ ,ַאינָאס וליפַא ןוא ...ןסע ןטימ טמוק
 ךיז ןכַאמ וצ ידכ ,ַאזַא טליּפשעג רעדָא ,עטהבושת-לעב עקירעיורט ַא יו

 ןגיילוצ ןעמונעג טָאה יז וליפַא ,טכודעג ךיז טָאה ןענירב יוװ ,טנַאסערעטניא
 ןוא רעסעמ טימ טּפַאלקעג רעלענש ךָאנרעד ,םַאזגנַאל רעירפ .טנַאה ַא

 רעד סָאװ םיקלח יד ,רעטיירטשעצ ַא ןציז ןבילבעג זיא ןירב ןייא ,לּפָאג

 -ַאבמוא טעמכ ןבילבעג ןענייז רעלעט ןיא טגיילעג םיא טָאה רעוורַאס
 טרטּפעגּפָא ,ךעלטרעוו עצרוק טימ ,ןוא ןעקנורטעג רָאנ טָאה רע .טריר
 -רַא רעכעלטפַאשלעזעג; רעד ןופ ןײטשּפָא טינ לָאז רע ןשינעייטשוצ עלַא
 עקידנגָאנ סָאד ...ןעּפול ַאוסנַארפ ייב ןסייהעג סָאד טָאה ױזַא ."טעב
 -עג ןעמואוושעצ זיא ,קיטייו-ןָאצ וצ ךעלנע זיא סָאװ ,ןצרַאה ןיא ליפעג
 -יא עיטַאּפַא עטמעט ַא רָאנ זיא ןבילבעג .לּפענ-ןייו ןטכייל ןיא ןרָאװ

 ...טיצ לקיטש טכעלש סָאד זיא טינ יו ןטרַאװאוצרעב
 ןבעגעגיּפַאלק ַא רעדיוו טָאה עילעּפַאקיזַאשזד יד יװ ךיג ױזַא ןוא

 ריא טימ קעוװַא זיא ןוא שיט ןופ קעטָאלמ םַאדַאמ טריפעגסיױרַא ןירב טָאה
 וליפַא ךיז טָאה ַאינָאס .טליּפשעג רעטציא ןעמ טָאה רעצלַאװ ַא .לַאז ןיא)

 שיט ןופ.טײלגַאבסױרַא לרָאּפ סָאד טָאה שנַאלָאס רָאנ .טקוקעגמוא טינ

 -מורַא טּפַאכרעד ךָאנ טָאה ןירב ןכלעוו ,עלעכיימש םענעגיוצעצ ַא טימ
 רענזירּפָאק ןייז ייב גנורעדנע ןַא רַאפ סָאװ .עילַאט סַארַאלק קידנעמענ
 רע ןעװ ןטכענ !ןטכענ ןוא טנייה ןשיוװוצ רעטבילעג רעקיטיוה-לקנוט
 רעד טימ ,ץנַאט םייב ,טייקטנעַָאנ רעמ לסיב ַא טביולרעד ךיז טָאה

 ,טכורעפייא ןופ ןדנוצעגנָא שנַאלָאס ךיז טָאה ,ַאטעי רעקירָאה-סייוו
 טנייה ןוא .םייהַא ךיז וצ םיא טּפעלשעגקעװַא ןוא לַאז-ץנַאט ןופ קעװַא

 ,עלעכיימש ןקיליװטוג ַא טימ ןיטנערוקנָאק עיינ ריא סױרַא יז טײלגַאב

 טנָאמרעד ןעמ ןעוו ,גנורעדנע יד טרעוו רעסערג ךָאנ ןוא ,ןגָאז ןעמ ןעק
 שנַאלָאס טָאה ןיטנערוקנָאק רעטפַאהלפייוצ רעבלעזרעד בילוצ זַא ,ךיז

 טימ טקילײטַאב ךיז טָאה ןײלַא יז ןכלעוו ןיא ,דליב ַא ןטכינרַאפ טלָאװעג

 ...ןכָאװ עגנַאל ןופ ךשמ ןיא גנורעטסיײגַאב ליפיוזַא

 ,רעד ןופ ףוג םענייש ןוא ןסיורג םעד סמערָא ענייז ןיא טליפרעד
 ,עקידניז ַא ןעמונעגמורַא ןטלַאהעג גָאטיײב טנייה ךָאנ טָאה רע רעכלעוו

 תונמחר רעליטש ַא טָאה ןברק ַא יו עקיביגכָאנ ַא ,עטעקַאנ-רעטומ ַא
 -שג רעבלעז רעד סָאװ ,רעצ טַאהעג טָאה רע .םיא ןיא ןענייוו ןעמונעג

 רעד ןיא ןברק ַא ןייז ןזומ א ד ךיוא ,רשפא ,טעװ ףוג רעגנוי ןוא רעטנוז
 עכלעוו ,ַארַאלק עבלעז יד .ןָא טסקַאװ עכלעוו ,גנודייש רעשיטַאמַארד

 טָאה יז זיב ,ןַאמ ריא רַאפ ןעוועג שפנ-רסומ ױזַא קידנעטש ךיז טָאה
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 ןופ ,םיא ןופ ךָאד טָאה ,טנַאלַאט ןייז ןיא יו ױזַא םיא ןיא טשיוטנַא ךיז
 סָאװ טלעג סָאד יו ,הבדנ ַא יו עביל לסיב סָאד טנייה ןעמונעג ,ןענירב
 ךָאנ זיא יז ןוא ...ןטרעשַאב ןקידלזמילש ריא בילוצ טגרָאבעג טָאה יז

 טָאה .ןגיוא יד ןיא קינעטרעטנוא ױזַא םיא טקוק .קירעגנוה ױזַא ץלַא

 ...רעגייטש ןקיטולבלופ ,ןכעלשיילפ ריא ףיוא ביל קרַאטש אמתסמ םיא
 .רעמ ןבעג וצ סָאװ טינ ריא טָאה רע .ןכַאמ טשינרָאג ָאד ןעק רע רעבָא
 -לעזעג םעד טָא ןיא ,ריא טימ ןצנַאט ןופ טינ דיירפ ןייק וליפַא טָאה רע
 ןיא סרעפרעק עדמערפ ייווצ ןופ ןליּפשנעמַאזוצ ןטביולרעד-ךעלטּפַאש

 סָאװ סָאד ,טַאהעג ביל ױזַא לָאמעלַא טָאה ,ןירב ,רע סָאװ סָאד ; םטיר ןייא

 | ...טיירטשעצ ױזַא לָאמעלַא םיא טָאה/
 ןיא טקירדעגוצ ריא וצ ךיז ,רע טָאה לגניי רעטקידלושרַאפ ַא יו

 רעקידכעלייק ריא ףיוא טגײלעגקעװַא ּפָאק ןדימ םעד טינ ריש ,ץנַאט
 ןצלָאטש ַא טימ ןעמונעגפיוא סָאד טָאה יז ןוא .עציילּפ רעטסעפ ןוא
 יד ןופ םיא ןעמענוצקעװַא ןעגנולעג זיא ריא סָאװ ,ןגיוא יד ןיא לרעייפ
 רעד רעבָא ...שיט-טייצלָאמ םייב ןעיורפ ערעטנַאגעלע ןוא ערענעש ייווצ
 עטכייל ַא טריּפשרעד דלַאב טָאה רע .ןעמוקַאב טוג טינ ןענירב זיא רעצלַאװ

 רעטכיזעג עקימורַא יד .טייהקנַארק-םי רעד ןופ בױהנָא ןַא יו ,טייקלפש
 ןכעלבלעג ַא ןיא ןעמיווש ןביוהעגנָא ןבָאה ךעלרָאּפ עקידנצנַאט יד ןופ
 סָאד לָאז .טנעקעג טינ ןוא ןעמעננעמַאזוצ טװאורּפעג ךיז טָאה רע .לּפענ
 ןוא ךיג וצ ןבעל ןופ רעדָא ? גנוגנערטשנָארעביא רעקיטסייג ןופ ןעמוק
 ? דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ ? געט עכעלטע עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ליפוצ
 ךעלשיט ןוא ןּפמָאל יד טימ ,ײרדעג-רעצלַאװ ןטימ ,ָאד םלוע רעצנַאג רעד
 ,סואימ ןוא סאמנ םיא זיא

 -- וקָארשרעד קעטָאלמ םַאדַאמ ךיז טָאה -- ?טסלקַאװ וד --
 ? ריד טימ זיא סָאװ

 | ! קידלושטנַא ...ןעמעלַא טימ טינ סעּפע ןיב ---
 ןופ םיא טריפעגסירַא םערָא ןרַאפ ,ןבילבעג ןייטש ךיילג זיא יז

 -עגוצ ןוא ,ןטייז עלַא ןופ ןָא ןדייב ייז ןעמרוטש סָאװ ,ךעלרָאּפ יד ןשיווצ
 -ּפָא ףיט ןירב טָאה ָאד .לַאז קע ןיא טנַאװ רעיירפ רעד וצ םיא טריפ
 ,טמעטָאעג

 טנייה -- ןפרָאװעגרָאפ םיא יז טָאה -- טוג טינ טסליפ וד ביוא ---
 ?ןצנַאט ןזָאלעגקעװַא ךיז וטסָאה סָאװ בילוצ

 ריד זָאל וד רָאנ . שיט סנעּפול ןופ ןייגקעװַא רעטייוו סָאװ ידכ ---
 !טסליוו וד ןעמעוו טימ ץנַאט .ןרעטש טינ

 ...ןקוק ןוא ןייטש עדייב ןרימ !ןיינ !ןיינ ,ךַא --
 ןיא ,עשּפיה ַאזַא ןעמ טָאה ןקוק ןוא טנַאװ רעד ייב ןייטש רעבָא

 -יש ענעסקַאװעגרעביא ןַא יו סיוא טעז סָאװ ,עמַאד עטעדיילקעג ןסייוו
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 רעילַאװַאק רעקנילפ ַא ןעגנזורּפשעגרעטנוא זיא דלַאב .ןזָאלעג טינ ,ןירעל

 .שינעביולרעד ןטעבעג ןֹוא טכיזעג ןקידנענײש-װעזָאר ַא טימ קַארפ ןיא
 -פיוא יז טָאה ןירב ןוא רעילַאװַאק ריא ףיוא טקוקעגמוא ךיז טָאה ַארַאלק

 | : טרעטנומעג

 ךימ ליפ ךיא !ןרעטש טינ ךייא טזָאל ,םַאדַאמ ,ךייא טעב ךיא ---
 | ...רעסעב ןיוש

 עטמערוטשעגנָא יד ןיא ןעמיוװשקעװַא ןעזעג יז רע טָאה דלַאב ןוא
 ַא ןיא ,ּפָארַא םָארטש עיליל-רעסַאװ עסיורג ַא יו ,רעצלַאװ ןופ סעילַאפ

 ןעמיוושנָא ןעזעג םָארטש ןבלעז םעד ןופ רע טָאה םורַא עלייוו רעצרוק
 -עגנָא ןוא רוזירפ רעכיוה ריא טימ ,דיילק-ןדייז םענירג ריא ןיא ןַאינָאס
 ןעוועג דימ זיא ןעּפול ,םינּפַא .רעילַאװַאק ןטנַאקַאבמוא ןַא ףיוא טנעל
 ןטסעב ןטשרע םעד עיגעליווירּפ ןייז ןבעגעגרעביא ןוא ,רע יו ױזַא טקנוּפ
 -קיטסייג ,עוטַאטס ַא יו טצנַאטעג טָאה ַאינָאס .שיט ןשינכש ַא ןופ ןַאמנגנוי
 ,ןסיררַאפ ןטלַאהעג ּפָאק םעד ,ַאּפ עקידכעלייק עריא טכַאמעג קידנזעוװּפָא
 ןבעל ןַאמ םענעזעוועג ריא ןעזרעד .קורדסיוא םוש ןייק --- ןּפיל יד ףיוא

 ,סיוא טזייוו ,ךָאנ טָאה יז .ּפָאק ןצלָאטש םעד טרעקעגּפָא יז טָאה --- טנַאװ
 ,םיא טימ ךיז ןטעבוצרעביא טגָאזעגּפָא ריא טָאה רע ױזַא יו ןסעגרַאפ טינ

 יז ,קרַאטש וצ ןעוװעג זיא ּפַאלק רעד ..!רעטרעװ עכלעוו טימ ןוא
 -רעביא טימ טקעדעג רַאפרעד סָאד יז טָאה ,ךיז וצ ןעמוק ךיג ױזַא לָאז
 ,סנטסקינייוו ,יױזַא .ןעמעלַא וצ ןוא ץלַא וצ טייקיטליגכיילג רענעבירטעג

 -רַאפ ריא םיא ףיוא טָאה ןגעווטסעדנופ ןוא .ןענַאטשרַאפ ןירב סָאד טָאה
 ...קורדנייא םענדָאמ ַא טכַאמעג גנורַאטש

 ןעמונעג ןירב ךיז טָאה ,ליּפש סָאד ןברַאדרַאפ טינ רעמ ךָאנ ידכ
 טינ ןעמַאד עטשיטנַא יד רעסעב םיא ןלָאז ,לַאז קע ןופ ןכַאמקעװַא

 ןבירעג ךיז רע טָאה ,ךעלרָאּפ עקידנצנַאט יד קידנדיימסיוא ..ןקוקנָא
 ,שיט םענעזָאלרַאפ םוצ ךיז ןביילקרעד טלָאװעג םורַא ױזַא ,טנַאװ םייב

 ,זירּפרויס ןרעכעלנייּפ ַא ךָאנ ףיוא ךיז ןסיױטשעגנָא גנולצולּפ ןוא

 ,ןרוגיפ עקידנצנַאט ייווצ ןעורעד רע טָאה לַאז ןופ יירדעג ןטימניא

 םיא ןבָאה ייז זַא ,ןטייוצ ןיא רענייא טבילרַאפ ױזַא ןעוועג ןענייז סָאװ

 ,סנייא ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,ןרוגיפ עטנַאקַאב ייווצ ,טקרעמַאב טינ וליפַא

 ןסָאגעגנעמַאזצ ןעװעג דניצַא זיא גניקָאמס רעצרַאװש סלַאד רָאנ טינ

 עקַאט .ךיוא ןקַאב ערעייז וליפַא רָאנ ,דיילק םענעסַאלטַא סשנַאלָאס טימ

 סשנַאלַאס ,.,.טגָאזעג רעירפ םיא טָאה קעטָאלמ ַארַאלק םַאדַאמ יװ ױזַא

 רעטריזַאר:טָאלג ,רעוועזַאר סלַאד וצ טסערּפעג ךיז טָאה קַאב עלעקנוט

 רעקיזָאד רעד .טכַאמרַאפ-בלַאה ןעוועג ןענייז ןגיוא עריא ןוא ,עדרָאמ

 רָאּפ יד ןופ ףיול ןיא .טנַאקַאב טוג ןעוועג םיא זיא קורדסיוא רערוכיש
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 רעקיטיוה-לקנוט רעד טָא טימ טכַארברַאפ טָאה רע סָאװ ,טכענ ןוא געט
 .טקרעמַאב לָאמנייא טינ םיא רע טָאה ,עמלעש

 ןזעוועג זיא'ס ,ןפָארטעג םיא סָאד טָאה גנַאלש ַא ןופ סיב ַא יװ

 רענעמואוושעצ רעד יו ,רעקידנרעבקע ,רערעפרַאש ַא ךס ַא קיטיײװ ַא
 רע ןעוו ,ןצרַאה ןיא טליפעג טנוװָא ןצנַאג ַא טָאה רע סָאװ ,"קיטייוו-ןָאצ;
 .טפַאשײרטמוא סשנַאלָאס ףױא ןטכַאדרַאפ עזיולב טַאהעג ךָאנ טָאה

 ,ףיוא טיירש ןעמ עכלעוו ןיא ,יד ןופ ןעוועג זיא ץרעמש רעכעלצולּפ רעד
 -רעפייא יד ןייז סָאד לָאז .ףליה ךָאנ ,קידנליוװ טינ ,טפור ןעמ עכלעוו ןיא
 -ָאגרַאפ-טולב טימ טפיול סָאװ ,עטלטַאּפעצ ,עדנילב-בלַאה יד ? טכוז

 ןזיא סָאד זַא ,םינּפַא ? לגענ עקידנפמַארק-שיחצור טימ ןוא ןגיוא ענעס

 ,.!יז
 טיג טפַארק גונעג ךיז ןיא ןענופעג ןירב ךָאנ טָאה ןגעווטסעדנופ

 ,טכַאמעג סָאד טָאה טייקדימ עפיט יד -- שרעדנַא טינ .ןעיירשוצפיוא
 רע ןכלעוו ןיא ,בורג ןופ ןכירקוצסורַא גנַאלרַאפ רעוויטקניטסניא רעד
 יב ךיז קידנטלַאה .קינָאה ךָאנ קידנכירק רעב ַא יװ ,ןלַאפעגנײרַא זיא
 טנעקרעד רעביאנגעק טָאה רע זיב ,ןעגנַאגעג רעטייוו רע זיא ,טנַאװ רעד
 .טעניבַאק-טייצלָאמ םענעפָא-בלַאה רעייז

 -כַארטרַאפ ,ןוא ןיילַא רענייא ןעּפול ןסעזעג זיא שיט ןקידייל םייב
 זיא ןירב .לַאקָאב םענעקנורטרעד טינ ןייז טימ ךיז טליּפשעג ,טייהרעט

 טרילרַאפ סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ טייקטציירעג ַא טימ ןעגנַאגעגנָא םיא ףיוא
 :קירעזייה ןעוועג זיא לוק ןייז .ךיז רעביא לָארטנַָאק יד דלַאב

 סָאװ ?טנװָא ןַא רַאפ סָאד זיא סָאװ !ןעּפול עיסָאמ ,רָאנ טגָאז ---
 רַאפ סָאד ןענייז סָאװ ...ללכב ןוא ?ךעלרָאּפ יירד ַא רַאפ סָאד ןענייז

 ? סעקוטש ַא

 -ָאפעגּפָא ןייז ןבעגעג ביוה ַא טָאה ןעּפול ןעוו ! קידריווקרעמ ןוא
 ױזַא ָאד םיא זיא רעכלעוו ,םעד טקוקעגנָא ןוא לַאקָאב ןופ טכיזעג םענער

 -עג סנעּפול ןעוועג טינ זיא סָאד .טמעשרַאפ ןירב ךיז טָאה ,ןלַאפַאב יו טוג
 ןסעזעג ָאד זיא ףָאסָאליפ רעקיטעמוא ןַא .ידנעד ַא ןופ טכיזעג ךעלטנייוו
 םיא טָאה ןעמ עכלעוו ,תופשחמ עכעליירפ-טינ ענייז ךיז טכַארטעג ןוא
 סָאװ ,ןגַארפ עברַאה יירד יד ףיוא . . ןגָאלשעגרעביא ןענירד ןטימניא
 ייֹונ רַאפ ןענופעג טינ וליפַא רע טָאה ,ןפרָאװעגנָא םיא ףיוא טָאה ןירב
 וצ טינ ןוא ליטש רָאג טָאה ,טייז ןייז ןופ ,ןיילַא רע .ןרעפטנע וצ קיט

 | :ןבעגעג גערפ ַא ךַאז רעד

 ?ןײלַא רענייא ---

 ,טדערעג רעטייו רע טָאה ,רעפטנע ןַא ףיוא קידנטרַאװ טינ ,ןוא
 : ןרָאװעג רעליטש ןוא רעקירעיורט ךָאנ זיא לוק ןייז ןוא
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 רימ רעביא טינ טייטש !ךיז טצעז ,רטעמ רעש ,ךייא טעב ךיא ---

 ,ןלזג ַא יו

 ןקידיײיל סשנַאלָאס ףיוא ,טצעזעגקעװַא שינַאכעמ ךיז טָאה ןירב

 "נא ץנַאג ַא .טקוקעגנָא קירעגיינ םיא ןוא רעביאנגעקטנַא ןענעּפול ,טרָא

 .ערעדנַא ןגיוא יד ,רערעדנַא ןַא לוק רעד .ןעוועג סָאד זיא ןעּפול רעד

 :ןבעגעג לכיימש ַא םיוק ןוא טקרעמַאב סָאד טָאה רענעי

 "עג רימ טָאה ריא סָאװ ,ןפרואוורָאפ רעדָא ,ןגַארפ יירד יד ןוא ---

 רעבָא טזומ ריא ...םעד ןגעוו ,ָאי ...ּפָאק ןיא רענייטש יו טרעדיילש

 עפַאק ןיא ,רעירפ .טקיטעּפשרַאפ עלעסיב ַא ןבָאה ייז זַא ,ןבעגוצ ןײלַא

 ,רימ טביולג רעבָא ..ןגערפ טפרַאדעג ,טרעצנָאק ןרַאפ ךָאנ ,?ַאליל;

 -רַאפ ַאזַא .תונצל ןעווַארּפ וצ ןיז ןיא טַאהעג טינ בָאה ךיא ! ןירב רעביל

 -טרָאװטנַארַאפ ןופ ליפעג סָאד ,גיײצליּפש ןייק טינ זיא ערעייא יוװ טייקטביל

 בָאה ךיא :ןענָאמרעד ךיז טעװ ריא .וצרעד ןבירטעג ךימ טָאה טייקכעל

 ןגָאז וצ טינ ידכ ,טולב סייה טשנַאלָאס רַאפ טנרָאװעג לָאמנייא טינ ךייא

 .,..טולב-דליוו

 רעירפַא ןעגנואווצעג ךייא טָאה רעוו רעבָא -- ןירב טכַאמ --- ָאי --

 ..?ןענערָאװ ךָאנרעד ,"טולב-דליװ, ַאזַא טימ ךימ ןעגנערבנעמַאזוצ

 בָאה ךיא ,טסייוו ריא .ןליוו סשנַאלָאס ןָאטעג רָאנ בָאה ךיא --

 זיא סָאװ ,רעטָאפ ַא יװ ,ןיז ןסיוועג ַא ןיא ,רעגייטש ןיימ ףיוא : ביל יז

 טריפ רעטכַאט עשּפיה רעייז ןוא עשיגרענע ןייז ןוא ,שיטַאּפַא לסיב ַא

 זיא סָאד זַא ,טניימעג ךיא בָאה לָאמ סָאד רָאנ ...זָאנ רעד רַאפ םיא

 ,.,לָאמ ןטשרע םוצ זיא'ס זַא ,ןעניימ טינ טפרַאד ריא .טסנרע

 ...יֹו םעד ךָאנ ?לָאמ ןטשרע םוצ טינ --

 טליוװ רַאוטָארט ןפיוא ןפרָאװעגסױרַא יז טָאה לַאד יו םעדכָאנ --

 טינ ריא טפרַאד וויאַאנ ױזַא ,לָאמ ןטשרע םוצ טינ .ןיינ ? ןגערפ ריא

 לָאמ רעדעוװטעי . ..ןיזטכייל זיולב ריא ייב זיא'ס זַא ,טינ טניימ ןוא .ןייז
 ךיא ןיב טַאטלוזער ןיא .ןייז שרעדנַא טינ ןעק יז .קיטכירפיוא יז זיא

 ...ןעמעלַא ךייא ןופ ןוא ריא ןופ דימ ןיב ךיא !רימ טביולג .דימ

 !קרַאטש וצ לסיב ַא זיא'ס ,טכַאד רימ --

 ךָאד ר י א טָאה עטוג סָאד !טינ רָאנ ךיז טקידײלַאב ,ךַא --

 "עג רָאנ טָאה ריא .ןיילַא ךיז טימ ךעלרע טייז .ךיא -- תורצ יד ,טַאהעג

 ַא רַאפ םערוטש ַא ןעמונעגנָא .טײקיטפַאהרעיױד רעד ןיא תועט ַא טַאה

 | ,. ,דנַאטשוצ ןלַאמרָאנ
 רעיא ?גגנודַאלנײא עשילרעטסיוא יד טָא סָאװ בילוצ רעבָא --

 ? ךיז ןשימנײרַא

 -רַאפ טנייה בָאה ךיא ןעוו .סיזירק םעד טלייאעגוצ רָאנ בָאה ךיא --
 "ַאליל, עּפַאק ןיא עטצוּפעגסיוא ןַא ןײרַא טייג שנַאלָאס יוװ ןעזרעד טכַאנ
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 ךיא בָאה ,עלעקירטש ַא ףיוא ּפַאצ ַא יוװ ,ןלַאד ךָאנ ךיז ךָאנ טּפעלש ןוא

 .ריא זַא ,טַאהעג לָאמעלַא ךיא בָאה ןטכַאדרַאפ .טלַאה סע ואוו טסואוועג

 ..ןעגנוקידילַאב עלַא ףיוא קידנקוק טינ .םיא ייב ןבילבעג זיא ץרַאה

 -לָאטש ַאזַא ,ןפיירגַאב טינ ןעק ךיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד זיא סָאד --

 ...זיא יז יוװ רוטַאנ עיירפ ןוא עצ

 ריא ןופ בייוו ןייד טיח; ?לטרעוװ-סקלָאפ סָאד טינ טנעק ריא -- |

 רעטשרע רעד ,רעטיצ רעלעוסקעס רעטשרע רעד !"ןטבילעג, ןטשרע

 רעדעי יב עטספיט ןוא עטסכעלרעפעג סָאד זיא סָאד ,קיטייוו רעסיז

 ,יורפ
 ..!ךָאד ןוא .ןורכז רעלעוסקעס רעד זיא סָאד .סייוו ךיא .ָאי --

 .עביל רעייא יװ רעמ ָאד טדייל עביל-טסבלעז רעייא ? ךָאד סָאװ --

 טוג רעייז ךָאנ ךיז ריא טלָאװ ,רערעייא ץלָאטש רעשלַאפ רעד טינ ןעוו

 ...ןטסיירוט טנעקעג

 ? ָאד ריא טדער טסיירט רעכלעוו ןופ ---

 ' ,סָאד . . .ןַאינָאס רעלופטכַארּפ רעייא ןופ ,"רענעזעוועג; רעיא ןופ --

 ,ךיוא ריא טימ ןפָארטעג ךָאד טָאה ,ןשנַאלָאס טימ ןפָארטעג טָאה סָאװ

 טליּפשעצ ךיז טָאה ריא ייב ךיוא ...ןירב םַאדַאמ רענעזעוועג רעד טימ

 -רַאטש לָאמטּפָא זיא רעכלעוו ,טנָאמרעד ָאד טָאה ריא ןכלעוו ,ןורכז רעד

 טנייה זיא יז סַאלב יװ ןעזעג .טלעוו רעד ןיא ןטפַאשנדייל עלַא יו רעק

 טימ טרַאה וצ טינ טייז ?ןגיוא עיולב יד --- טרַאטשרַאפ יו ? ןעוועג

 | ! ריא

 .ןעוועג ןיוש ןיב --

 "ניא סעּפע זיא יז .טכיזעג ריא ןופ טנעײלעגּפָארַא סָאד בָאה ךיא ---

 -עמ טצנַאט ,שינַאכעמ טקנירט ןוא טסע יז ,ןרָאװעג טרעניײטשרַאפ ןצנַאג

 סעּפע טעװ ריא טימ ביוא ,ןרעדנואוו קירעביא טינ ךימ טעװ סע ,שינַאכ

 .. .ןפערט

 .ביל ליפוצ ךיז טָאה יז !ָא ..? טנכער ריא ---

 ריא ,טגורגּפָא ןַא ייב טייטש סָאװ ,זדנוא ןופ רענייא רעדעי יו ---

 .+. ןייז-לחומ טפרַאדעג ןוא טנעקעג ריא טלָאװ

 ןעוועג ןיוש טלָאװ רעבָא סָאד !ןָארטַאּפ ,הצע ןַא רַאפ קנַאד ַא --

 ,ןטוג םוצ ךיז טקידנע ץלַא ןכלעוו ןיא ,םליפ רעקיליב ַא .קיליב וצ

 רַאנ ַא סָאװ ,ךיילגרַאפ רעד רעמ ,תמאב ,ךייא טרַא ...! ָאי זַא ןוא ---

 | ?ןבעל ןכָארבעצ ַא יװ ,ןכַאמ ןעק
 ..+ ןטכיררַאפ ןוא ,ןכָארבעצ טָאה סָאװ ,רעד ןעמוק לָאז ---

 ?רעד טָא ?טכייליפ ,עװַאקרַאה סקַאמ ---

 טעװ סָאװ ,לטימ ַא סייוו ךיא ,סנקירעביא . .! ןגעווטניימ ןופ ---
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 ביוש ענעכָארבעצ ַא יװ ןּפעלקרַאפ ,ןכַאמטוג ןצנַאגניא ענעכָארבעצ סָאד

 ...ןייגכרוד טינ לָאז טניװ ןייק .רעטצנעפ ןיא

 | ? זיא סָאד ןוא ---

 (*! סרָאוװיד על ---

 טייז יז ןוא ריא ןעוו ,דניצַא ...טסנרע טינ סָאד טניימ ריא --

 .ןגיילרעביא ךָאנ ךיז טעו ריא ? טיווק עדייב

 ןיא ןלַאפנײרַא טינ ידכ ןוא .טגיילעגרעביא ןיוש רימ בָאה ךיא --

 ץנַאט רעד ךיז טָאה קילג םוצ .קעװַא ךיילג ךיא ייג ,ןטנעמיטנעס עקנַארק

 ...יירפ זיא געוו רעד ,טקיטפעשַאב ןענייז ןעמַאד יד ,ןגיוצרַאפ

 רעגנעה ןופ לטנַאמ ןוא טוה ןייז טּפַאכעגּפָארַא קיטסַאה טָאה ןירב

 ,עלעטנַאמ-ןילעמרעה סשנַאלָאס ףיוא ךיז טקוקרַאפ עלעגר ןייא רָאנ ןוא

 ...םיא טימ ךיז טנגעזעג ,לטנעוו ןפיוא ָאד טגנעה רעכלעוו

 טוואורּפעג ןעּפול ךָאנ םיא טָאה -- ,ןירב רטעמ ,טינ סָאד טוט --

 ןרָאפ ךָאנ ןרימ .ןעקנורטעג טינ עװַאק ןייק ךָאנ ןבָאה רימ --- ,ןטלַאהוצּפָא

 ...רטרַאמנָאמ ןפיוא

 טרַא רעיא ףיוא רערעדנַא ןַא !ןעּפול עיסָאמ ,טוג טנעז ריא ---

 ַא טימ רָאנ ,סנגינעגרַאפ עיינ טימ טינ ןטלַאהּפָא טװאורּפעג ךימ טלָאװ

 ךימ טלָאװ ס ַָא ד ךיוא רָאנ . ..תונדחּפ זיא ױזַא ןפיולטנַא זַא ,ףרואוורָאפ

 ,טרַאעג טינ

 טימ ּפָא ךיז טירב ןעמ ןעוו ,ןטלַאק ףיוא ןזָאלב וצ וויאַאנ זיא'ס ---

 ...ןסייה

 בילוצ :ןעּפול טניירפ ,עגַארפ ןייא ךָאנ . . ! ךעלריטַאנ --- רעבָא ---

 ? קעטָאלמ םַאדַאמ עמערָא יד רעהַא טכַארבעג ריא טָאה סָאװ

  טלַאה ריא ואוו ןעז רערָאלק טלָאז ריא ידכ .טײקצנַאג בילוצ ---

 .ןצנעוװקעסנָאק ןעיצ ןוא טלעוו רעד ןיא

 סע !ףליה רעייא רַאפ ךייא קנַאד ךיא ןֹוא ןגיוצעג ייז בָאה ךיא ---

 רימ .טייז ריא יו ,טסייג ןשיזיוצנַארפ-טכע ןַא ןופ קַאמשעג םעניא זיא

 רימ טוט .,ןעמַאד יד רַאפ ךימ ןקידלושטנַא וצ ךייא ןטעב רָאנ טביילב

 םַאדַאמ ,טכעלש טליפרעד סעּפע ךימ בָאה ךיא זַא ,ייז טגָאז ןוא הבוט ַא

 ...ןקיטעטשַאב סָאד טעװ קעטָאלמ

 זיא ,ןרָאװעג ןעגנולקרַאפ ןענייז רעצלַאװ ןופ רענעט עטצעל יד ןעוו

 ןפָאלעג ,םערָא ןפיוא לטנַאמ ןטימ ןוא ּפָאק ןפיוא טוה ןטימ ,ןירב ןיוש

 ןעוו טשרע .ענרעװַאט רעסיורג רעד ןופ ּפערט ענרענייטשלמרימ יד ּפָארַא

 .ןָאטעגנָא לטנַאמ םעד רע טָאה ןסיורד ןעוועג ןיוש זיא רע

 ןטג ַא (*
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 לטיּפַאק רעטנצרעפ

 ןײרא טכאנ רעד ןיא

41 

 -רַאפ ןוא טגלָאפעג טָאה עכלעוו ,טכַאנרעבמעװַאנ רעזירַאּפ יד

 "ירד רעד ןופ ןפָאלטנַא זיא רע יװ םעדכָאנ ,ןענירב דיוד טגלָאפ

 טָאה ,םַארגַאװ וינעװַא ףיוא ענרעװַאט רעד ןיא ,טפַאשלעזעג ךעלרַָאּפ

 ַא יו ןעוװעג זיא'ס .קלָאט ַא ןָא םיא טרעטנָאלּפעג ןוא ןגיוצעג ךיז

 רעירפ םוש ןייק ןוא קיגָאל םוש ןייק ָאטינ זיא'ס ןכלעוו ןיא ,רַאמשַאק

 "רעדיוו ןוא ןייּפ ןופ ליפעג רעכעלרעהפיואמוא ןַא רָאנ ,רעטעּפש ןוא

 ןוא ןעמיורט זומ ןעמ .ךעלגעמ טינ זיא ךיז ןּפַאכפױא רעבָא ,ןליוו
 לייטקאק םענדורב ַא יו ,קעד לקזיב ןעקנירטסיוא ,ףוס לקזיב ןרעביפ

 .סענילומ-ףייז ןוא ןייוו ןופ

 ,טייקנדירפוצמוא ןוא סעכ ,טומניילק ,טכוזרעפייא ןופ שימעג ַא

 יװ ןגָארטעג םיא טָאה ,טלעװ רעצנַאג רעד טימ ןוא ןיילַא ךיז טימ
 ךעלרעייפ עקידנפיול ךרוד ,ןסַאג עטלַאק יד רעביא עילַאװכ ענטומ ַא

 ןוא ,ןרַאוטָארט יד ףיױא -- ןשטנעמ ןופ שינעּפוטש ,קורב ןרעביא
 ךלַאב .ברעהזלַאמ רַאװלוב ןפיוא םַארגַאװ ןופ םיא ןגָארטעגסױרַא
 ןטקַאּפעג לופ ַא ןיא ךיז טלקָאש רע זַא ,ןעזרעד רע טָאה םעדכָאנ

 ואו-ץעגרע ,רעגייז רענעטכױלַאב ַא ...טרָאפ ,טרָאפ ןוא סובָאטָא

 רעבלַאה ךָאנ סנייא לטרעפ-יירד טזייװַאב ,םערוטילַאזקָאװ ַא ףיוא
 ךיז טּפעלש ןוא ּפָארַא טייג רע .ןייטש טביילב סובָאטָא רעד .טכַאנ
 "זירַאּפ"עד-םַאד-רטָאנ; ןופ סמערָא ערעטצניפ יד .סופוצ רעדיוו

 ןטלּפענרַאּפ ןיא ךיז ןעיצ ןוא סױרַא טכַאנ רעד ןופ סיוא ןסקַאװ
 םורַא םיא ןעלגניר לזדניא-אנעס םענופ ךעלרעייפ יד ,ןײרַא למיה
 טפיול רע .ןגיוא עקידרעביפ יד ןיא םיא ןסייב ןוא ןעניב עדַאטס ַא יו

 -לוב ןופ רַאוטָארט ןקידעּפשמ ןרעביא טגייטש ןוא רעטייוו קעוװַא
 יד טמַאזגנַאלרַאפ רע .ּפָא ךיג םיא טרעטַאמ סָאד .,לעשימדןַאס רַאװ

 :ךיז-טכַארטַאב ןוא ןצרַאה ןרַאפ ךיז טּפַאכ ,טירט
 ַאזַא .ןעוועג טינ ,רעטציא זיב ,לָאמנייק ךָאנ זיא סָאד ---

 .דימ ןיב ךיא .םעטָא םעד ןּפַאכרַאפ רימ לָאז גנוגנערטשנָא עניילק
 יד ? ױזַא ךיז ךיא ליא ןעמעוװו בילוצ ןוא סָאװ בילוצ ,סנקירעביא

 ...ןעמוק ייס"יוו-ייס טעוװו הזה:םלוע ןופ ליפוצ ןסינעג ןרַאפ ףָארטש

 , :טָארט ייב טָארט ןזײרּפש עלייוו ַא ךָאנ ןוא
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 רעד טלָאװעג ןיײלַא ,ךעלטנגייא ,ךָאד וטסָאה ןצרַאה ןיא ---

 ןיד ךָאנ טצכעלעג טסָאה .ןקידנע זיא טינ יו ךיז לָאז ?הזה םלוע;

 זיאיס זַא ,טָא ןוא ,עילעטַא ןיא ור רעשירעפַאש ןייד ךָאנ ,טײקמַאזנייא
 -מוא וטסיב ,טניימעג טסָאה וד יו רעכיג לסיב ַא רשפא ,ןעמוקעג
 יו רעמ ריד טוט עבילנגייא ןייד ,טכערעג ךָאד זיא ןעּפול ,ךעלקילג

 סָאװ טסירדרַאפ ךיד .עביל עטשיױטנַא ענעפורעג יוזַא ןייד יװ

 ריא טסָאה .וד טינ ןוא ףוס ַא טכַאמעג עטשרע יד טָאה שנַאלָאס
 עטביײלַאב יד טריפרַאפ ,זָאנ ריא רעטנוא ,"עקשטנעה; יד ןפדָאװעג

 -פױא ףמַאק םעד טָאה שנַאלָאס .קעטָאלמ םַאדַאמ עטַאװעשירַאנ ןוא
 טניה !יװַא טכער ...קידַאק ידלַא וצ טקישעג ךיד ןוא ןעמונעג

 ..? ךָאנ וטסליו סָאװ

 ,טקיאורַאב רעקינייוװרעמ םיא טָאה שפנה-ובשח עלעקיטש סָאד
 סָאװ עטשרע סָאד ןוא .ויא רע ואוו ןקוקמורַא ןעמונעג ךיז רע טָאה

 רעד ןעװעג זיא ןגיוא עטעכושטעגסיוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה םיא
 ןיא שינעיצ סָאד ."רוקרַאיד עפַאק, ןופ טפירשפיוא רעקידרעייפ
 טוג ױזַא טנװַא טנייה ךָאנ טָאה רע זַא ,טנַאמרעד םיא טָאה ןצרַאה

 סנעּפול ףױא טיטעּפַא ןטוג םעד ןזָאלעגרעביא ,ןסעגעג טינרָאג יו

 ענייש יד וצ טרירעגוצ טינ יו טעמכ ךיז ךָאנרעד ןוא גנודַאלניײא
 טימ ץרַאה סָאד ןּפַאכרעביא רשוי ַא ןעוועג ,ָאזלַא ,טלָאװ סע .ןטכירעג
 ךָאנ ןעמ ןָאק טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ייווצ זיב .ריב זָאלג ַא ןוא שטיוודנעס ַא

 רעדיוו ךיז רע טעו רעזייה עפַאק יד ןסילש ןביוהנָא טעװ ןעמ זַא .ןציז
 ...ןײלַא רענייא טציא ןביילב טינ רָאנ .ןבעג-הצע ןַא

 -רעדָאפ ןימ ַא זיא לעשימדַאס רַאװלוב ןפיוא רוקרַא'ד עפַאק
 -נָאמ ןופ דימ ןרעװ סָאװ יד ."דנַאטָאר; ןוא *םָאד,; ןופ רעמַאק

 זיא'ס .טרעקרַאפ ןוא ,"לכימ ןקיליײה; ןופ רַאװלוב םוצ ןפיול סַאנרַאּפ

 -יילשעג שרעדנַא לסיב ַא רָאנ ,הביבס עבלעז יד ןוא עמעהָאב עבלעז יד

 ןפיוא רעזײה-עפַאק ענעמוקעגפיוא יד יו רעטלע ךָאנ זיא רוקרַא'ד .טרע

 ןקילָאמַא ןופ סעיצידַארט עריא ,רעסערג זיא סוחי ריא ;סַאנרַאּפנָאמ
 ,רעטסעפ -- ןטכירעג ןוא גנוריוורעס טגנַאלַאבנָא סָאװ ,זירַאּפ

 ןעמוקעגניײרַא ןירב רעהַא ויא רעטכיל עקרַאטש יד ןופ טדנעלבעג
 ןייז טכַאמעג ,לשיט ןעיירפ ןטשרע םעד טצעזַאב ,טירט ערעכיזמוא טימ
 טנַאה ןיא ריב זָאלג סָאד ןטלַאהעג ןיוש טָאה רע ןעוו ןוא .גנולעטשַאב

 קירוצ זָאלג עלופ ןייז ןוא ןבעגעג-רעטיצ ַא ,טקוקעגמורַא ךיז רע טָאה

 ךעלטייד טָאה רע סָאװ ,םינּפ ףוצרּפ רעטשרע רעד .טלעטשעגקעװַא
 טימ טקוקעגנָא םיא טָאה רענעי .סעקװַאקרַאה סקַאמ ןעוועג זיא ,ןעזרעד
 עסַאלב יד .,לייאנציר ןעמונעגנייא טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ ענימ ַא
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 / ףגױצעגנָא טרַאה ןעװעג םיא ייב ןענייז זָאנ ןטייז עדייב ןופ ןדלַאפ

 . ןסיורג ןיא טעילוטעג ץלָאטש ךיז טָאה עבמאג עטריזַאר-יולב ןייז ןוא

 זיומרעדעלפ עצרַאװש ַא יו ןטכָאלפעגסיוא זיא סָאװ ,סּפינש-רעלטסניק

 עכעלקיד עבלעז יד ןסעזעג זיא ןעמַאזוצ םיא טימ .ךעלעטניּפ עסייוו טימ

 עכלעוו ,רוזירפ רעדנָאלב-ךעלריטַאנמוא רעטלזױרקעגנָא רעד טימ עמַאד

 רעסיורג רעד ןבעל ,"ןרעטשי-םיא ןיא טײלגַאב ןטכענרעייא םיא טָאה

 סָאװ ,רַאװלוב-רעלטסניק ןופ עכיבייל ענערָאפעגּפָא ענעי ,ץרוק .ערעּפָא

 -סיוא סעקװַאקרַאה וצ ןסערּפמָאק עכעלבעל ,סיוא טזייוו סע יװ ,טגייל

 ...קַאב רעטשטַאּפעג

 יו ןפָארטעג- לרָאפ סָאד םיא טָאה טייקטציירעג ,סנירב ,ןייז ןיא

 עשילָאבמיס סָאד ,ןדנואוושרַאפ זיא ייז ןיא עשימָאק סָאד ,גנוגלָאפרַאפ ַא

 טפיול יז ןוא טײהנעגנַאגרַאפ ןייז ןופ טפיולטנַא ,ןירב ,רע .ןבילבעג זיא

 ,עלייוו ַא ךיז ןעורּפָא ,סייבוצ ַא ןוא קנורט ַא ןּפַאכ ןײרַא זיא רע .ךָאנ םיא

 .,םיא ףיוא טרַאװ ןוא רעדיוו ָאד ןיוש טציז ,טײהנעגנַאגרַאפ יד ,יז ןוא

 .טימ םיא טכַארטַאב ,סעקּפַאל עקיּפעלק עגנַאל עריא טימ םיא טּפַאטַאב

 רעדיוו ןוא גנולעטשַאב יד ןלָאצַאב רשפא . ..ןגיוא רָאּפ ייווצ עטוג-טינ

 סָאד לָאז ןוא ריב ןיימ קנירט ,ָאד ץיז ךיא !טינ סָאד ,ןיינ ? ןפיול

 ! ץיז ךיא .ןריּפַארק ןוא ןקוק לרָאּפ

 -נדירפוציטינ ןייז ןענַאטשעג ,קיטנעק ,רעבָא זיא םינּפ סנירב ןיא

 רעטסקענ רעד ןיא טייקרעכיז-טינ ןייז ,טייקדימ ןייז ,ןײלַא ךיז טימ טייק

 םערָאװ . ... ריב זָאלג ןייז ןעקנורטעגסיוא ןבָאה ןיוש טעװ רע ןעוו ,העש

 ,טקוקעגנָא םיא טָאה עמַאד סעקװַאקרַאה סָאװ ןקוקנָא ןקידהּפצוח םעניא

 סעּפע סָאװ ,עז ,רָאנ עזע :ןושל-םוטש ףיוא טגָאזעג רָאלק ןעוועג זיא

 ךָאנ ריא טָאה עקװַאקרַאה *..!?ןגָארטעצ ױזַא סעּפע סָאװ ?ןיײלַא

 ןוא ,ןענירב ףיוא קוק ַא ,לרעגייז ןייז ףיוא ןָאטעג קוק ַא :ןפלָאהעגוצ

 עטקלעװרַאפ ענייז ףױא טלגנעלשעצ ךיז טָאה עלעכיימש רעמורק ַא

 .יקעװַא רעטייװ ןױש ?ןיײלַא רענייא טסעקָאילשז וד !עה ,עה, :ןּפיל

 *...קידלוש טינ ךיא ןיב ,ןעקנַאד וצ טָאג ,לָאמ סָאד ,ַאנ ? ךיד ןפרָאװעג

 טייהרעקיאור ךיז טָאה ןוא רעקיאור ןעוועג זיא ןירב ןעוו ,רעטעּפש

 וצ ןעוועג זיא סע שידניק יװ ,ןענַאטשרַאפ ןײלַא רע טָאה ,טגיילרעביא

 טינ רע זיא טנעמָאמ םעד ןיא רעבָא .... ױזַא ןעניימ ענעי זַא ,ןעניימ

 רעדעי ןוא ריר רעדעי .ןובשח ןרָאלק ַא ךיז ןבעגוצּפָא דנַאטשמיא ןעוועג

 ןוא טרעסערגרַאפ ,ןבירטעגרעביא לָאמ ןעצ ןעזעגסיוא םיא טָאה קילב

 "רַאפ, סָאװ ,לרָאּפ ןפױא סעכ ןייז .םיא ןגעק טדנעוװעג שירעכַאלּפָא

 רע ןוא ַאזַא עלײװ ַא ךָאנ .טכָאקעג םיא ןיא טָאה ,ָאד םיא ?טגלָאפ

 ריב זָאלג ענעקנורטרעד:טינ ןייז ןפרָאװעג ןוא ןעגנורּפשעגפיוא טלָאװ
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 ןיא -- שטיוודנעס םענעסעגרעד-טינ םעד ,ןײרַא ּפָאק ןיא ןעקווַאקרַאה

 | | | ,םינּפ ןסואימ
 -סיוא םיא טָאה סָאװ ,טסַאג רעיינ ַא םיא טָאה ןופרעד ןטלַאהעגּפָא

 -יברעד א טימ ןוא ןגיוא עגולק טימ ןַאמ רעקנַאלש ַא .טנַאקַאב ןעזעג
 קידנעייגייברַאפ .ןעמוקעגנירַא זיא ּפָאק םעניילק ןפיוא לשוילעּפַאק

 זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה ןירב ןוא ,טסירגַאב ךעלפעה רעגעי םיא טָאה

 -טימ רעטנעָאנ רעד ןוא רעקיטירק רעד קַאבלעד ןַאשז ,קַאבלעד זיא סָאד

 ןסירעגרעטנורַא ךעלפערט ױזַא טָאה סָאװ ,(="טירַא רטָאנ, ןופ רעטעברַא
 -עילַאמעגנָא טָאה יז ןעו ,"טסעינָאפמיס עלעג ןוא עטעלָאיפ , סַאינָאס

 ...קידנעטשבלעז ןרָאװעג זיא ןוא ןעמַאר ןיא ןטנוװיל ךס ַא טעװ
 ןטעבעג ןוא ןעמָאנ םייב םיא ןפורעגנָא ,טלעטשעגפיוא ןירב ךיז טָאה

 טינ ָאד טרַאװ רענייק בױא ,ךיז טייטשרַאפ ...ביוא ,ךיז ןצעזוצ
 ,םיא ףיוא

 -רַאפ ,ךיז טצעזעגוצ ,ןעמונעגנָא גנודַאלנייא יד טָאה קַאבלעד ןַאשז
 ,םיא טימ ךיז ןפערט וצ ןדירפוצ רעייז זיא רע זַא ,ןענירב קידנרעכיז

 טעברַא סָאװ ףיוא ...ךיז ןעזעג טינ גנַאל ןױש ? רע טכַאמ סָאװ
 ,.1 טציא רע

 רעביאנגעק לשיט םייב םערָאװ ,ןרעפטנע וצ ןזיװַאב טינ טָאה ןירב

 ןעמונעג קידלודעגמוא טָאה עקוװַאקרַאה .רעדורעג לקיטש ַא ןרָאװעג זיא

 עטלזױרקעגנָא יד .טייהרעקידנעייטש טלָאצַאב ןוא רעוורַאס םעד ןפור
 לטנַאמ ריא ןופ לברַא ןטייווצ םעד ןכוז ןעמונעג שיאעוורענ טָאה עמַאד
 ןוא טּפַאכעג ךיז טָאה רעריא רעילַאװַאק רעד זיב ,םערָא ןקיד ריא טימ

 -עלייא ןיא ןבָאה ,רעמ ךיז קידנקוקמוא טינ ,עדייב ןוא .ןפלעה ןעמונעג
 | | / ,לַאזעפַאק םעד ןזָאלרַאפ שינ

 ,לרָאּפ ענענורטנַא סָאד טקוקעגכָאנ טייקנדירפוצ טימ טָאה ןירב
 םעד ןענַאטשרַאפ טינ ןוא קורדסיוא ןטצימשרַאפ סקַאבלעד טקוקעגנָא
 :טכַאלעצ ךיז טָאה רענעי זיב ,גנַאהנעמַאזוצ

 ןיא בָאה ךיא טניז ..!ץַאק ַא קידנעעזרעד זיומ ַא יו ---

 םענעּפָאלטנַא םעד טָא ןופ קיטירק-הבוט יד ןסירעגרעטנורַא *טירַא רטָאנ,
 ןטנעצ ַא ןגָאזרַאפ ןיוש טעװ רע .ןסעגרַאפ טינ סָאד רע ןָאק ?עיסָאמ,

 ..!טקידלשטנַא .ךַא .ןעגנולעטשסיוא עכלעזַא ןכַאמ וצ

 -הבוט סעקװַאקרַאה זַא ,טּפַאכעג ,סיוא טזייוו ,ךיז טָאה קַאבלעד
 ,בייוו רענעגנַאגעגקעװַא סנירב טימ ןָאט וצ טַאהעג טָאה גנולעטשסיוא
 -טנַא רעקיסַאּפ טינ ַא טימ ןגָאלשעגרעביא ןיײלַא רַאפרעד ךיז רע טָאה
 .גנוקידלוש

 ."טסנוק רעזדנוא, (*
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 בָאה --- ,ןבעגעג"ץענעג ַא דימ קַאבלעד טָאה --- ,ןײמעגלַא ןיא ---

 | .גָאט ןטכעלש ַא טנייה ךיא

 .טּפַאכעגרעטנוא ןירב טָאה -- !ךיוא ךיא ...ךיוא ךיא ---

 -רַאפ םיא טָאה קַאבלעד זַא ױזַא ,ןָאטעג סָאד רע טָאה קיציה וצ לסיב ַא

 טימ ןדייר ןעמונעג ,ןטכַארט עלייוו ַא ךָאנ ןוא .טקוקעגנָא טרעדנואוו

 ןיא שיטסירעטקַארַאכ ױזַא ןעוועג זיא עכלעוו ,עינָאריא רענייפ רענעי

 :ןעלקיטרַא ענייז עלַא

 ,ןעגנובעלרעביא עלעיצעּפס טינ טנײמ גָאט רעטכעלש ןיימ --

 טנייה ךימ טָאה טייקיסעמלטימ יד .ןעגנושיוטנַא עשיטירק-ןייר רָאנ

 ַא ןופ גנולעטשסיוא ןַא טכוזַאב ךיא בָאה קיטשירפ ןכָאנ .,טגלָאפרַאפ

 -נָאק ַא גָאטימ ךָאנ ! טייקיסעמלטימ --- רעלָאמ ןזעיצנעטערּפ םעיינ

 ןעזעג קיטשירעטַאעט ַא טכַאנײיב טנייה ,טייקיסעמלטימ --- טרעצ

 .קיסעמלטימ לָאמַא רעדיוו .....ןסעזעגסיוא םיוק

 -ײלּפ ַא טימ ביוה ַא ןירב טיג --- ,טייקיסעמלטימ יװ ךַאז ַאזַא ---

 ..1 טגלָאפרַאפ ןייז רעבָא ,למירד ַא ןּפַאכ וצ לטימ ַא רשפא זיא --- ,עצ

 | ..!ןרָאװעג טגָאזעג רימ ףיוא

 זיא ןטרָאד ?ריא טנעק עטנַאד ןופ "םונהיג; םעד !טינ טנָאז --

 סָאד .טּפשמעג ןרעוו ייז ױזַא יו ןוא *עלַארטיײג, יד ןופ ענעצס ַא ָאד

 רעד ןוא .עטקינײּפעג עלַא ןשיװצ עטסואימ יד ,עטסניימעג יד ןענייז

 .גנוטכַארַאפ רעקירעהעג רעד טימ ייז וצ ךיז טיצַאב רעטכיד רעסיורג

 ןטימ רעקידרעבַאלש רעקיבײא רעד ןענייז ?עלַארטיײנ, יד םערָאװ

 ןוא דניז ןשיװצ ,ויטַאגענ ןוא וויטיזָאּפ ןשיװצ ,ןיינ ןוא ָאי ןשיוװצ

 | | ,טייקמורפ

 -ַארטיײנ; עבלעז יד ,רעפעגמוא ,ןענייז טסנוק ןיא עקיסעמלטימ יד

 ינש יד יװ רעכעלדעש לָאמטּפָא ןענייז ייז .לַארָאמ רעד ןיא יו "על

 -טנַאלַאט ןוא טנַאלַאט ןשיוצ לייוו רַאפרעד ? סָאװרַאפ ןוא . . .ןטסיד

 ענעריּפַאּפ ןשיװצ יו ,םוהת רעקיבייא ןַא ,םוהת ַא ָאד זיא טייקיזָאל

 ןכעלטסניק ןוא ןתמא סנעסרעדנַא ןשיװצ יו ,ןעמולב עקידעבעל ןוא

 ,ןעגנוטסעפ ייווצ יד טָא ןשיוצ ,םוהת ןטייז עדייב ףיוא ,(*ליוװָאלָאס

 ןטוג ןראפ ףמַאק רעד ןרָאװעג ןפורעגסיוא ןָא ןטייצ עטלַארוא ןופ זיא

 ייב .טייז ןטייווצ ןופ --- *גלָאפרעד, רַאפ ןוא טייז ןייא ןופ קַאמשעג

 -קרַאטש יד ייב יװ ,ןטָאברַאפ ץלַא זיא קַאמשעג ןטוג םעד ןצישַאב סָאװ יד

 "רעד ץלַא זיא גלָאפרעד ןופ רָאנ ןטלַאה סָאװ יד ייב ,ןטעקסַא עטס

 עדייב יד ןשיװצ טגיל סָאװ םוהת רעד זיא ,ךעלטנגייא ,ס ָאד ...טבױל

 .ךעלהשעמ עלופטכַארּפ סנעסרעדנַא ןופ ענווא (*
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 טינ ןעוו ,ןפָארטעגנעמַאזוצ טינ לָאמנייק ךיז ןטלָאװ ייז ןוא .ןעגנוטכיר
 1 ,ןטייקיסעמלטימ יד

 רעד ,הרשּפ עניימעג יד ,הרשּפ יד זיא סָאד --- טייקיסעמלטימ יד
 ןוא עיזעָאּפ טקינייארַאפ סָאװ ,קירב רענייר רעייז טינ ,רעקידלקַאוװ
 טסנוק ,שזַאטרָאּפער ןוא טפַארק עשירעלייצרעד ,ןעמַארג ןיא ןביירש
 ריא טײטשַאב םעד ןיא .עינָאפַאקַאק ןוא קיומ ,("קָאבול ןוא
 ,ןובשח טימ זַאטסקע סיוא טשימ יז סָאװ טייקכעלדעש עסיורג
 ,טנורגּפָא םעד סיוא טליפ ,יז רָאנ ןוא ,יז .ליוק-ךייטש טימ לַאטעמ
 לַאטּפָא ןטימ ,טסיײיה סָאד .ןכייוו טימ ,ןצַאזנגעק עקיבייא יד ןשיװצ
 -טנַארַאפ-בלַאה ,טסנרע-בלַאה ,תמאיבלַאה רָאנ זיא סָאװ ץלַא ןופ
 -ייוװ רעד טָא רעביא ,שיטסירָאמוה:-בלַאה ןוא שיגַארט-בלַאה ,ךעלטרָאװ
 -עמלטימ רעד ,רענעייל רעקיסעמלטימ רעד ךיז טריצַאּפש עסַאמ רעכ
 ,ליואוו םיא זיא סע ןוא רעצַאש-טסנוק רעקיסעמלטימ ןוא רעקנעד רעקיס
 --- ןוא טעטילַאינעג וצ דנוש ןופ גנורעטישרעד םוש ןָא רעביא טייג רע
 -נַאטילעד וצ טּפַאשנסיװ ןופ ,ןָאלבַאש וצ טעטילַאניגירָא ןופ ,טרעקרַאפ
 ןרעװ ןצַאזנגעק עלַא .טֹוג רעדיוװ םיא זיא'ס ןוא .טרעקרַאפ ןוא ,םזיט
 ,רעבירג עפיט ןייק ,ןכייה ןייק ָאטינ .טיבעג ןייא ,ךַאלפ ןייא םיא רַאפ
 ייב ךיז ןקינייארַאפ םורַא ױזַא ...טַאלג זיא'ס .ןשינעלכיורטש ןייק
 גנונַאּפש יד ךיז טריזילַארטײנ ױזַא ,ןטײקיזָאלטרעװ טימ ןטרעוו םיא
 -ץגּפָא רעכעלרעגריב-ןיילק טימ רעטסייג עכעלשטנעמ עטסערג יד ןופ
 ,"יתית יכיהמ, טימ ןייז:טינ רעדָא ןייז .טײקנזָאל

  ףרַאד ןעמ -- ,רעקיסעמלטימ רעד טגָאז ױזַא -- 1 טעז ריא --
 רַאפ ןייזאצוי עלעסיבַא רָאנ ףרַאד ןעמ ,טינ שינערעקרעביא ןייק
 -יטירק םענערָאװשעג ןרַאפ ןוא עדָאמ רעד רַאפ --- רקיע רעד .ןעמעלַא
 ןייז אליממ ןיוש טעװ ץלַא ןוא ,תוניבמ ןופ ןבעל ַא טכַאמ סָאװ ,רעק
 ,ןייפ ןוא טוג

 ,גיט טימ יװ ןפמעק וצ רעווש ןיא טיײקיביגכָאנ רעד טָא טימ
 דלַאב ןוא ,ךָאנ טיג יז -- טפַארק רעצנַאג רעד טימ ןייא טטגָאלש וד
 ,ךייו ןוא טַאלג קירוצ טרעװ ןוא ךָאל ענעפַאשעג יד סיוא יז טליפ
 ױזַא זיא רַאפרעד ...טֹרָא םענעגָאלשעג םעד רעמ טינ וליּפַא טעז ןעמ
 -לטימ רעד זיא רַאפרעד ןוא ,טייקיסעמלטימ יד ןריטידערקסיד וצ רעווש
 ןעמענרַאפ קירוצ ןוא ךיז ןריטיליבַאהער וצ טכייל ױזַא אפוג טייקיסעמ
 סױא רימ טעז ריא !ןירב עיסָאמ .רעבָא .טרָא ןטמערַאװעגסױא ריא
 ,..דייר ךיא סָאװ טינ וליפַא טרעה ריא ,טנייש רימ .ןגָארטעצ רעייז
 ..?ןצנַאגניא טינ סעּפע ריא טייז ,טקידלושטנַא

 .ןעיירעלָאמ-קורד עקיליּב (*
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 ךיז טָאה ןײלַא רע .טרעדנערַאפ ךעלקריוו ךיז טָאה םינּפ סנירב

 םיא זיא ,קנַאדעג סקַאבלעד ךָאנ ןגלָאפ ןטימניא .טכירעג טינ םעד ףיוא

 ,זיא ,טציא טציז רע ואוו ,רוקרַא'ד עּפַאק ןופ זַא ,ןלַאפעגנייא לָאמַאטימ

 רעגרובנעסקול רעד זיב גנַאג העש לטרעפ ַא יו רעמ טינ ,ךעלטנגייא

 סױרַא ןעיײג רעטצנעפ עריא ,שנַאלָאס ךָאד טניואוו ןטרָאד ןוא עעלַא

 . ..ןסַאר-טלעוװו ריפ יד ןופ ןַאטנָאפ םוצ
 רעטלמירדעגנייא רעד .ןגייטש ןעמונעג ךיג טָאה טייקיאורמוא ןייז

 עריא יצ ןעז זומ ןעמ, :טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה ןצרַאה ןיא *קיטיײװדזָאצ;

 זיא טכַאדרַאפ רערעטצניפ ַא *...טינ יצ ,ןטכױלַאב ןענייז רעטצנעפ

 -נָאלּפעג טימ .טשימעצ ןצנַאגניא ןוא ןעמוקעגנָא גנולצולּפ םיא ףיוא

 ...זַא ,ןקַאבלעד רַאפ ןקידלושטנַא ןעמונעג ךיז רע טָאה רעטרעוו עטרעט

 רע .ךיז טעברַאעגרעביא רשפא .טוג טינ ךעלקריוו סעּפע זיא טיא ,ָאי

 | . ..טינ ןײלַא טסייוו

 טשרעקָא ָאד טָאה ןעמ ןעמעװ ןופ ,עקװַאקרַאה יו טקנוּפ ןוא

 ױזַא ,זױה-עפַאק סָאד ןזָאלרַאפ קילײיא ױזַא טָאה רע תעשב ,טכַאלעג

 סעקװַאקרַאה ' .טרָא ןעמעװקַאב ןייז ןופ ןעגנורּפשעגפיוא ,ןירב ,רע זיא

 -מוא ךיוא טָאה רע .ןײרַא םיא ןיא ,ךיז טכוד ,זיא לוגלג רעשיאעוורענ

 . ךָאנ ךיז רע טָאה -- טלָאצַאב .רעװרַאס םעד ןפור ןעמונעג קידלודעג

 ,סױרַא זיא ןוא טנגעזעגּפָא רעקיטסַאה

 ענימ ַא טימ לשיט-גנודַאלניײא םייב ןציז ןבילבעג זיא קַאבלעד ןַאשז

 : טייקנגעלרַאפ ןופ

 רשפא טָאה ןירב ....!ןעגנוי-עמעהָאב יד טָא ןריװַאג וצ רעווש ---

 ןעמונעגנָא ?ןטייקיסעמלטימ ןגעוװ גנוניימ ןיימ ןענַאטשרַאפ שלַאפ

 ..? ןובשח ןייז ףיוא קורדסיוא םענעגנולעג-טינ ַא

 ץנַאג ַא ןענירב טָאה טגָאיעג .,לַאפ רעד ןעוועג טינ רעבָא זיא סָאד

 רָאנ ,טינ ןובשח םוש ןייק ,ןעמונעג טנורג ןיא ,זיא סָאװ ,ןובשח רעדנַא

 ...זומ רע .ןרילָארטנָאק ןפָאלעג זיא רע ןכלעוו ,לַאפנייא רעדליוו ַא

 טענַאװ ןופ ..'! טרָא ןַא ףיוא ךיילג ןוא תמא ןצנַאג םעד ןסיוו זומ רע

 ?ןקעדטנַא "תמא םעד; טעװ רע זַא ,טייקרעכיז יד ןעמונעג רע סָאה

 ךַאס רַאװלוב ףױרַא ךיז קידנגָאי .טסואוועג טינ ןײלַא רע טָאה סָאד

 טָאה ,ןטרָאג רעגרובנעסקול ןופ ןרעיוט ענעסָאלשעג יד ייברַאפ ,לעשימ

 סשנַאלָאס ןכײרגרעד רעכיג סָאװ :ךַאז ןייא רָאנ טלָאװעג רע

 - : ,גנוניואוו

 ,סטכער טעװערעקרַאפ ןיש רע טָאה םורַא טונימ עכעלטע ןיא

 -רַאפ ַא ,ןיוש רע טפיול טָא ןוא ,עײרעשזנַארָא רעסיורג רעד ייברַאפ

 יד טימ ןטרָאג רעלָאמש רעד .עעלַא רעגרובנעסקול רעד ןיא ,רעטעּפָאס
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 ןיא ןטלַאה רעבָא ָאד ךיז ןָאק ןעמ .ןסָאלשעג ךיוא ָאד זיא ךעלקנעב
 ןופ רעביא טפױלימ .רעמײבדענַאטַאלּפ עטעקַאנ עקיד יד ןופ ןטָאש

 טניואוו ענעי ואוו ,זיוה םוצ ךיז טביילקרעד ןעמ זיב ,םַאטש וצ םַאטש

 ןפיוא ,רעביארךגעקַא ןוא ןַאטנָאפ רעד זיא טָא .ףױרַא טקוק ןעמ ןוא

 .ץרַאװש ןענייז רעטצנעפ יד .גנוניואוו סשנַאלָאס ,קָאטש ןטייווצ

 ,טרַאנעגּפָא ,ָאזלַא ,םיא טָאה רענייז טסייג רעזייב רעד ...רענייק ָאטינ

 . ..ןעמוקעג ,ןפָאלעג ,ךערּפשעג ןטימניא ןקַאבלעד ןַאשז ןזָאלעגרעביא

 .רעליש עטבילרַאפ !סואימ רָאג ,סואימ .,..טשינרָאג ? סָאװ ןוא
 ױזַא ךיז ןריפ ,ןענַאמָאר-וװיטקעטעד טימ טנעיײלעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ
 ,ףיוא

 טרעהרעד ,רעבעל םעד ךיז טמענ ןוא ױזַא ךיז טעדַאי רע יוװ ןוא
 ,גָאר רעסַאנרַאּפנָאמ ןופ ךיז טרעטנענרעד יסקַאט ַא זַא לָאמַא טימ רע

 ענעשָאלעגסיוא עריא טימ טציא ןיוש טפָאלש *ַאליל; עפַאק ואוו ןטרָאד

 סָאװ ,רעייג-סופ ןטקיטעּפשרַאפ ַא וצ טנרָאה ליבָאמָאטָא רעד .רעטצנעפ

 ןייטש טביילב ןוא טעּפמיא ןייז טמַאזגנַאלרַאפ ,סַאג יד רעבירַא טפיול
 ,גנוניואוו סשנַאלָאס ןופ רעיוט ןבעל

 ַא יװ טגול ןוא םַאטש ןקיד ַא ןופ ןטָאש ןטכידעג ןיא טייטש ןירב

 !רָאנ עז ןוא .גנונַאּפש ןופ ןייטש טביילב ץרַאה ןייז .רערעװשרַאפ

 רע טָאה טסיזמוא טינ !ןיינ ...טרַאנעגּפָא טינ םיא טָאה שוח ןייז

 "עג ןוא ןטייקיסעמלטימ ןגעוו השרד ןטימניא ןקַאבלעד ןזָאלעגרעביא
 ..,טסיזמוא טינ !ןיינ ,ןיינ .רעהַא ןפיולוצ ןעמוק

 ןופ ןוא לגילפ ןייא טכַאמעגפיוא קידנכָאק טָאה ליבָאמָאטָא רעד

 ןעגנורּפשעגסױרַא ,רעטָאק רעסיורג ַא יװ ,שיטסַאלע זיא קיניײװעניא

 יורפ עגנוי ַא --- םיא ךָאנ דלַאב ןוא ןצרַאװש ןיא ןַאמ רעקיצײלּפ-טיירב ַא
 עבלעז סָאד ןעוועג זיא סע .ךעלעקע עצרַאװש טימ עלעטנַאמ ַא ןיא

 -טרעדנָא טימ ,ןזָאלעגרעביא טָאה ,ןירב ,רע ןכלעוו ,עלעטנַאמ-ןילעמרעה

 ... םַארגַאװ וינעווַא ףיוא ענרעװַאט ןיא רעגנעה ןפיוא ,קירוצ העש ןבלַאה

  "רַאפ יורפ עגנוי יד ךיז טָאה יסקַאט רעד ןופ קידנעײגסױרַא
 -ַאב עריא ןופ ךעלעקרָאק יד טימ ,ענטסימוא רעדָא ןרעגמוא ,טעּפעשט
 -נײרַא יו טוג ױזַא יז זיא ןײגוצסױרַא טָאטשנָא ןוא .ךיש עטרעבליז

 רעכלעוו ,רעילַאװַאק ריא ןופ סמערָא עטקערטשעגסיוא יד ןיא ןלַאפעג
 ...ןזָאלעגּפָא טינ ןוא יז ןשוק טּפַאכעג ,טצונַאב טימרעד ךיז טָאה

 עניוװַָאנ ןייק ןענייז סענעצס עכעלנע ןעמעוו ,רעפוָאש-טכַאנ רעזירַאּפ רעד
 רעד ןופ .ןקידנע טעװ לרָאּפ סָאד זיב טרַאװעג קידלודעג טָאה ,טינ
 טעװ שינעשוק סָאד רעגנעל סָאװ זַא ,טסואוועג רע טָאה קיטקַארּפ
 עקַאט זיא ױזַא ןוא ...טלעגקנירט סָאד ןייז טעו רעסערג ץלַא ,ןרעיוד
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 ."יסרעמ,, רעכעליירפ ןייז טרעהרעד ךיז טָאה ,םיא ןלָאצַאב ןכָאנ .ןעשעג

 רעד ייב ןעגנולקעגנָא טָאה לרָאּפ סָאד ןוא ןרָאפעגּפָא זיא ליבָאמָאטָא רעד

 שיטַאמָאטָא ךיז טָאה רעױט ןופ לריט-טכַאנ סָאד .עקשזרעיסנָאק

 ,טקַאהרַאפ ךיז ןוא ןדייב ייז ןעגנולשעגנייא ,טכַאמעגפיוא

 -רָאלק ? טינ רע טפיולטנַא סָאװרַאפ ...ךיז ןעיצ ןטונימ עגנַאל

 רעד רעבָא .. ! רָאלק ץלַא ןיוש זיא טציא .טלָאװעג ךָאד רע טָאה טייק

 סיפ ,סנירב ,ענייז ןוא ךעּפ יו ץרַאװש זיא םױבדןַאטַאלּפ ןליוה ןופ ןטָאש

 םענעגייא ןייז ןגעק טנכער ןוא רע טייטש .טּפעלקעגנייא םיא ןיא ןענייז

 ענרעבליז ייווצ יד טימ ןדערג םוצ ןריפ סָאװ ,ןּפערט ייווצ יד ,ןליוו
 גנַאל ןיוש לרָאּפ סָאד טָאה ,עקעד-טעב רעד ףיוא ןטייווק ןוא ןענָאקַארד

 ,ףױרַא-טָארט ןדעי ךָאנ ,אמתסמ ,ךיז ןשוק ייז ,ןגײטשַאב טנָאקעג
 סשנַאלָאס ןיא קיטכיל טרעוװ טָא רָאנ ...סָאד טרעיודעג רַאפרעד

 ךיז טזָאל יז ךיױא רָאנ ,ןסעגרַאפ ןעמ טָאה ערָאטס ןייא !רעטצנעפ

 רע טעװ דלַאב .םיא טָאטשנָא ןדעדזג ןיא טציז *םדָא; רעדנַא ןַא ,ּפָארַא

 .ןייז טימ ,ןירב ,רע זיא םדָא רענעבירטרַאפ רעד . . .ךיוא ןגיל ןטרָאד

 סָאװ ןײרַא טָאטש רעקיטכַאנ רעד ןיא ! שטנעמ ,יײג .דובכ םענעגייא

 ןשיורעג טימ ףָאלש ןקיאורמוא ריא ןופ טלמרומ ןוא ןיוש טלמירד
 ןוא ןטנַאסַאּפ עטקיטעּפשרַאפ ןופ ײרעּפַאלק-סיפ .ךעלרעייפ עקידנפיול

 ...ןַאטנָאפ םענעּפָאלשעגנייא ןופ סנּפָארט עטקיטעּפשרַאפ טימ
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 ןענַאטשעג ןירב זיא ױזַא ,ּפָאק ןרעביא לגיצ ַא טימ ןגָאלשעג יו

 םיא טָאה עלעכיימש ַא ! קידריווקרעמ ןוא ...שיטַאּפַא ,ךעלגעווַאבמוא
 -טסעדנופ רע טָאה ,ןעוועג זיא רע יו ,טעלּפ-רעהניה ןיא ,ןּפיל יד ןגיוצעצ
 טסייוו רעטציא :עגַאל ןייז ןופ םזימָאק םעד ןעז וצ ןגיוא טַאהעג ןגעוו

 עטסקעז סָאד םיא טָאה רעהַא ןבירטעג ,ןפָאלעג ױזַא זיא רע סָאװרַאפ רע

 ךיז טָאה לָאמסָאד ,ַאנ .טפעשעג ןכַאמ ןטסילוקָא ןכלעוו טימ ,ליפעג

 -נטָאש ַא ןיא ,ָאד רע טייטש טָא זיא . ,.קיטכיר סלַא ןזיװעגסױרַא סָאד

 ,לדיײמ-לעדָאמ ןייז קעװַא םיא טמענ לַאד יװ וצ טעז ןוא ,עלעקניוו ןקיד
 -ןייטשלמרימ רעד .ךַאװש ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה דליב ענעטנווייל סָאד
 -עצ טָאה רעמַאה-רָאטּפלקס רעד .ןסירעגכרוד דליב סָאד טָאה קאלב
 ,רעטציא ...טניוװעג רעד ,רעלַאטורב זיא'ס רעװ .לזניּפ םעד טּפַאלק

 ןליּפש טפרַאדעג ןעמ טלָאװ ,ןַאמָאר-דנוש ַא ןיא טלייצרעד טרעוו סע יו
 -יואוו סשנַאלָאס ןיא ןכערבנײרַא ךיז ,ןעגנילקנָא ,ןקיטכיזרעפייא םעד
 .ָאי ,ַאה ,ַאה ...ןסיש ןביוהנָא ןוא סעמַאשזדַאּפ ןיא ןלַאד ןּפָאכ ,גנונ
 | ..!טייצ עקיטכיר יד זיא רעטציא
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 ןופ טקעוועגפיוא ןענירב טָאה לרעטכעלעג עכעלריקליוומוא סָאד
 טכַאמעג ,םיא טליפעגנָא ,זַאג רעקידנזיורב ַא יו ,ןוא גנורענייטשרַאפ ןייז
 הליחתכל ,ןײלַא ךיז ןופ ןגעװַאב ןעמונעג ךיז ןבָאה סיפ יד .רעטכייל
 טפרַאדעג ךיז ןעמ טלָאװ רעטציא .רעכיג ןוא רעכיג --- ךָאנרעד ,םַאזגנַאל
 ןרָאפ טושּפ ןוא טסָארּפ ,םײהַא ןרָאפ ןוא יסקַאט-טכַאנ ַא ןיא ןצעזנײרַא
 ַא רַאפ סָאװ טסייוו-רעוו טינ וליפַא זיא'ס .,ןפָאלש ךיז ןגייל ןוא םיהַא

 טימ ָאטינ ,רעבָא ,זיא'ס ןעוו .ןַאמָאר ןצרוק ,ןקידנזיורב ַאזַא וצ לַאניפ
 זיא ױזַא; :וצ רעסַאפרַאפ רעקידלזמילש רעד טביירש ,ןקידנע וצ סָאװ
 ,גנוניואוו ןייז ןיא רענייא רעדעי ,ןפָאלש קעװַא לרָאּפ עטדיישעצ סָאד
 | ",,.גנַאג ןלַאמרָאנ ןייז טימ קעװַא זיא ץלַא ןוא

 -ישזָאװ-יר ףיוא עילעטַא ערעטצניפ ןייז ךיז ןלעטשרָאפ סָאד רָאנ
 ןייז ןופ ךעלצילב עטצעל יד ןשָאלעגסיוא דלַאב ןענירב ייב טָאה דירַאר

 -רעטצניפ קיטש עקיקעריפ סָאד טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע .רָאמוה-הילת
 רעד ןיא לרעטצנעפי-ךַאד ןופ קעריפ םעניילק ןטימ ,םייה ןייז ןיא שינ
 ,ךשח ןבלעז םעניא דליב עטכַאמעג-עילַאק קידתונמחרבמוא סָאד ; ךיוה

 ןופ תיר ןטצעל םעד :טצירּפשַאב ברַאפידלָאג רענעסעגעגנייא טימ
 םיא טָאה סָאד ...טעבןָאקלַאב ןפיוא רָאה עטרימויפרַאּפ סשנַאלָאס
 -גרָאפייברַאפ רעדעי ןדיימסיוא ןעמונעג טָאה רע זַא ,ןקָארשעגּפָא ױזַא
 -עג ןבָאה סיפ יד .ריא ןופ ךיז ןריפרַאפ ןזָאל טינ ידכ ,יסקַאט עקיד

 דָאר-ליּפש ןעמַאזױרג ַא ןיא יו ,ןוא .רעכיג ןוא רעכיג ץלַא טעברַא
 עטרילָאק-שילעה יד ּפָאק ןדימ ןיא טיירדעג םיא ךיז ןבָאה ,דירַאי ַא ףיוא
 ןלעקנוט סשנַאלָאס רעביא ,יאדװַא ,ךיז ןטייב סָאװ ,רעדמעהיטכַאנ

 ןליפַא טעז רע .עטלטניּפעג ,עטלטייווקעג ,ענירג ,עטױר ,עיולב :בייל
 ןטימ ןייא טגָאלש רע זיב ,טציירעג רעמ ןוא רעמ ץלַא טרעוו לַאד יו
 -ליוועצ א יו ,דמעה ןלופטקעפע ןטצעל ןופ ,ןײרַא דייז ןטיור ןיא ןרָאה

 ...ענערַא רעשינַאּפש ַא ףיוא סקָא רעטעוועד
 "-רָאה ןפיוא ןעזרעד רעדיוו ןירב ךיז טָאה ,סייווש טימ ןסָאגעגּפָא

 רשפא ,*זירַאּפ עד םַאד-רטָאנ; רעביאנגעק ענעס רעד ןופ קירב ןקיב
 טָאה רע ..?עשטנערַאּפ רענרעזייא רעד רעביא ןָאט-גנורּפש ַא רָאג
 ,ןטשרע םעד ,גנולעטשרָאפ ןייז ןיא ,טריּפשרעד ךעלטייד ױזַא וליפַא ןיוש
 רעד ןופ ןעגנירדכרוד סָאד .רעסַאװ םענטומ םעד ןיא ךוילּפ ןרעווש
 םייב ןוא ןקילגּפָא ךָאנ ןָאק סע .,רעדיילק עלַא ךרוד טײקסַאנ רעטלַאק
 ןוא ןזייא קיטש ַא ןָא ,עשזרַאב ַא ןָא ּפָאק ןטימ ךיז ןּפַאלקּפָא ּפָארַא-לַאפ
 זיא'ס ! שטַאװק ...ןעװיסָאװ רעדייא ךָאנ ןייזטסואווַאב סָאד ןרילרַאפ
 -רַאפ יוװ ,גנוניואוו סשנַאלָאס ןיא ךיז ןסײרנײרַא יו דנוש עבלעז סָאד
 -רעביא יו ,קעטָאלמ םַאדַאמ טימ שינעטלעהרַאפ עמעװקַאב ַא ןדניב

 ...ןַאינָאס טימ ךיז ןטעב
 0 א



 ןפורעגסױרַא םיא ייב טָאה יורפ רענעזעוועג ןייז ןופ ןעמָאנ רעד

 : ןרָאצ ןזָאלפליה ןופ עילַאװכ עיינ ַא

 טָאה בורג עטשרע יד !ץלַא ןיא קידלוש זיא ,יז רָאנ ןוא ,יז ---

 ןוא ןײרַא לָאמעלַא רע טלַאפ םעד טניז .סיפ ענייז וצ ןבָארגעגסיױא יז

 טוג רעייז זיא סע ,טוג זיא סע .רעפיט ןוא רעשירַאנ ץלַא רעטייוו סָאװ

 יאדװַא טעשזדנָאלב יז .טכַאנ עקיטנייה םורַא טעשזדנָאלב יז ךיוא סָאװ

 ...רערעדנַא ןַא טימ ךיז טריזומַא ,טישכת ריא ,לַאד תעשב ,רע יוװ ױזַא !
 ןזָאלרעד ,ַאינָאס ,יז טָאה ױזַא יו :ךעלדנעטשרַאפמוא זיא ךַאז ןייא
 -רַאפ ַא ןָא ןפרַאװקעװַא ךיז ןזָאל סָאװ ענעי ןופ טינ זיא יז !וצרעד

 ןרָאפ ןטימניא סָאד זיא ןעשעג זַא ,רעכיז יו טעמכ זיא'ס ...סָאװ
 ,ױזַא טכַאמעג ןבָאה שנַאלָאס ןוא לַאד .,רטרַאמנָאמ םוצ ךיז ןריזומַא

 ..ָאטינ --- ןוא טעוװערעקרַאפ ,געוו ןטימניא ,ןוא רעדנוזַאב ןרָאפ ןלָאז ייז

 ןרַאפ ןוא טריב שנַאלָאס רַאפ טוג רעייז ןסַאּפ סעקוטש עכלעזַא ! ַאה ,ַאה
 טימ ץלַא ןעמענוצנָא ,טגָאז ןײלַא רע יו ,ביל טָאה רעכלעוו ,רָאטּפלוקס

 יז .טערַאבַאק-רטרַאמנָאמ ןיא ,ַאינָאס ,טציא יז טציז ...טנעה יד

 ןעּפול ַאוסנַארפ ,טייז רעטייווצ רעד ןופ קעטָאלמ םַאדַאמ ,טייז ןייא ןופ

 לקָאנָאמ םעד ןײרַא טצעז ,ייז טסיירט רע .טרַאװ ןוא טציז ,ןטימ ןיא

 ןטרַאװ ,ַאהיַאה .ןטרַאװ ייז ןוא סױרַא םיא טמענ ןוא גיוא ןקניל ןיא
 יז
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 -עט ײלרעלַא ןיא ,"ןטרַאװ ,, טרָאװ סָאד לָאמ עכעלטע ןרזחוצרעביא

 -עג םיא טָאה'ס .ןָאטעג-האנה ענדָאמ םיא טָאה ,סעיצַאירַאװ ןוא רענ

 רע טָאה ,האנה עשידניק יד ןעיצוצסיוא רעמ ךָאנ ידכ .ץרַאה סָאד טליק

 : טרָאװ ןבלעז ןטימ סעיצַאניבמָאק עיינ ןכַאמ ןעמונעג
 -ָאס רָאנ .טערַאבַאק ןיא טירדעבלַאז ,סָאד טסייה ,ייז ןטרַאװ --

 ןוא ,ןלַאד ףיוא טרַאװ יז .טרָאס רעדנוזַאב ַא רָאג ןופ זיא ןטרַאװ סַאינ
 ,ןרעקקירוצ לַאד ךיז טעװ --- ךיא טינ ביוא .ךיוא יז טרַאװ רימ ףיוא
 .טרַאװ ןוא ױזַא יז טציז ,ךיא ---- לַאד טינ ביוא

 ןכַאװש ַא ןופ ױזַא ןכַאלּפָא זַא ,טּפַאכעג ןירב ךיז טָאה ,רעבָא ,דלַאב

 ןײלַא רע זַא ןוא ךעלניילק זיא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ַאינָאס יװ,ןשטנעמ

 רע טָאה .טינ *טרַאװ;, רע שטָאכ ,יז יו עגַאל רערעסעב ַא ןיא טינ זיא
 ןיא ןָאטעגנײרַא עיגרענע לסיב טצעל ןייז ןוא טלדיזעגסיוא ןיײלַא ךיז

 ,סיפ ןלעטש

 ןשיװצ עפַאק םעניילק םעד ייברַאפ טזײרּפשעג טציא טָאה רע

  לָאמ ןטשרע םוצ ךיז טָאה .רע ואוו ,*יעלטַאש ,, ןוא ?ליוו-עד-לעטָאה,

 רע טָאה דלַאב .ריא טימ ,ָאי ...טריב שנַאלָאס טימ טנעקַאב
 טױרק טימ לופ ,ןרופ עטנַאּפשעגסױא ,ערעווש ןָא ןסױטשעגנָא ךיז
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 רעזירַאּפ, םוצ טנעָאנ זיא רע זַא ,ןעזרעד ןוא ,ןטַאלַאס ןוא ןרעמ ןוא
 לימע עכלעוו ,סעלַאה עבלעז יד :סעלַאה רעזירַאּפ יד וצ רעדָא ,*ןגָאמ

 ןכעלנע ןַא טימ ןַאמָאר ןייז ןיא ןעגנוזַאב ךעלטיירב ױזַא טָאה ַאלָאז
 טָאה ,ןסַאג עקיטכַאנ יד ןיא ,טפול רעקידלּפעניקיכיױר רעד ךָאנ .ןעמָאנ

 -קנַארפ ןופ.חיר רעטרירטנעצנָאק רעד טשירפעגּפָא סרעדנוזַאב ָאד םיא

 ,טקישעג רעהַא עלַא ייז ןבָאה עטסעב סָאד .רענטרעג ןוא רעדלעפ סכייר
 | ...ןיגינעק רעייז --- זירַאּפ ןעניד וצ ידכ

 עניילק יד ןיא ,ָאד זַא ,טנָאמרעד ןירב ךיז טָאה ,ךיז טשירפעגּפָא

 -םי עטסעב יד ןעמוקַאב ןעמ ןַאק ,סעלַאה יד םורַא ,ךעלדנַארָאטסער

 -רַאפ רעד ןיא .טכָאקעג רעכעטיירק טימ ןוא ןייוו-סייוו ןיא ,ןטכורפ

 ןקיזָאד םעד .עװַאק יו רעסעב סָאד טקיווקרעד טפול רעטלַאק רעקיגָאט
 ,טכעג ענעצנַאג םורַא ךיז ןביירט סָאװ ,סעקַאילוה רעזירַאּפ יד ןסייוו דוס

 ןטשרע רעייז ןעמענ וצ גָאטרַאפ ייז ןעמוק ,סעלַאה יד ןיא ,רעהַא
 ' ,קיטשירפ

 רעסיורג ַא ייב טציז רע יוװ ןעזרעד ןירב ךיז טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא
 ןוא .ןייוו ןטכייל שַאלפ ַא ייב ןוא ןעלשומ-םי עקידערַאּפ טימ לסיש

 עקידנלייא יירד טימ ,ןשטנעמ עקיטפערק ןופ קלָאפ ַא -- םיא םורַא

 יד ףיוא טיה עקסערָאטיּפ טימ סעזולב עטיירב עיולב ןיא ,סעציילּפ

 יװ ,םורַא ןּפָאכ סָאװ ,ןעלטרַאג עטיור עקידמיואמ טימ ןוא ּפעק עסיורג
 עטמירַאב יד ןעוועג ןענייז סָאד .,רעכייב עטנוזעג ערעייז ,ןרעצנַאּפ

 תואשמ עקיטנופ-טרעדנוה-ףניפ ףיוא ןביוה סָאװ ,סעלַאה יד ןופ םירובג
 ץרַאה סָאד רעטנוא-ענעל ןוא ָאד ייז ןציז ,ןקרַאק עטיור ערעייז ףיוא

 ןפור ייז ןלעוו םירחוס-טרוה יד ןוא ןענעפע ךיז ןלעװ סעלַאה יד רעדייא

 -כײּפש ןוא ןעמָארק יד ןיא רענעגעוו:ץניװָארּפ יד ןופ ,ןּפעלשוצרעבירַא
 .גרַאװנסע ןענָאט רעטנזיוט ןוא רעטנזיױט ,סרעל

 ךָאנ סנייא קידנעגנילש ,טכַארטעג קידרעביפ ןירב טָאה --- ,טָא ---

 "טנוזעג יד ןופ רענייא רע זיא טָא --- ,ןטכורפ-םי עטכָאקעג יד סנייא |
 יד סָאװ ,טציזַאב קלָאפ עשיזיוצנַארפ סָאד סָאװ ,ןרַאואוורעזער טולב
 טציזַאב סָאװ קלָאפ ַא ! ןגָאז טינ ןלָאז קלָאפ ןבלעז ןופ םיאנוש עטסערג
 טייוו ךָאנ זיא ,םירובג ןופ סַאלק ַאזַא ,ץנעגילעטניא ןייז רעסיוא ,ךָאנ

 סָאד טיצ םירובג יד טָא ןופ .טּפעשעגסיױא טינ ןוא טרירענעגעד טינ

 ,קַאמשעג םענייפ ןייז ןוא טייהיירפ וצ עביל ןייז ,המּכח ןייז קלָאפ עסיורג
 ּפָאט ןטסטעפרַאפ ַא ןופ טייקיטכיל ןייז טיצ טיונק רעקידנענערב ַא יו
 ןצרַאװש ןופ טפַארק ןייז טיצ רָאטָאמ רעד יו ;טּפַאנ טימ טליפעגנָא

 עקידלצרָאװ יד טימ ןטעלטַא עלַא יד טָא ,ייז ןענייז טייוו יו ןוא .ליוק

 ךימ טסע עכלעוו ,טייקנזָאלעצ רענעי ןופ ,ןזייא ןופ ןקרַאק ןוא סעּפַאל
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 ןוא געט עטסעב עניימ ךיורברַאפ ךיא רעכלעוו בילוצ ,טייהרעקידעבעל

 ףיוא קידנקוק .רעבייוו ענזירּפַאק ךָאנ ,סנטָאש ךָאנ קידנפיול טכענ

 ךימ טמענ ,קלָאפ ַא ןופ ןעלצרָאװ עקיטפערק ןוא עטצרַאװשרַאפ עכלעזַא

 רעהַא ..!ןייוװ שַאלפ ַא ךָאנ ,רעװרַאס ...ןיײלַא ךיז וצ לקע ןַא ןָא

 ןיא טינ ,ןלעדָאמ ןכוז ןעמוק ךיא יװ רעלָאמ ַאזַא ףרַאד רעהַא רָאנ ןוא

 ,תושפנ ענעכָארקעצ יד טימ רעזייה-עפַאק יד ןיא טינ ןוא ךעלדנָאלַאס יד

 יד ןופ םירובג יד --- ןטרַאװ ןוא ,סױאיגָאט ןייא-גָאט ,ןטרָאד ןציז עכלעוו

 ךעלעצעט ףיוא ןגָארטוצ ןוא ייז רַאפ ןטיירגוצ ןלָאז עכעלנע ןוא סעלַאה

 ןעוו ,טוג טינ רעדיוו דלַאב רימ טרעו סע !.יופ ...עטסעב סָאדלַא ןופ

 ןוא ךעלעגענ עטקַאלעג ןוא ךעלקסיּפ עטֿברַאפעג יד ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא

 .ליװעדָאװ ַא ןיא סעיצַארָאקעד ענעריּפַאּפ יו ,ןרוזירפ עטלעטשעגפיוא

 רעטשרע רעד רימ סָאד טָאה רע ! יקסנָארבַאג טניירפ ןעוועג זיא טכערעג

 ךיא .ןכַאז עטקַארטסבַא טימ .ּפָא ליפוצ ךיז ביג ךיא זַא ,טרסומעגסיוא

  סָאװ בילוצ ..."טכענ ענירג, ןופ ןלָאבמיס ,"ןשטנעמ-יינש, לָאמ

 ,ךעלמינּפ ענייש אקווד סָאװרַאפ ? אפוג טכענ יד טינ ןוא ןלָאבמיס

 1 ּפעק"רעטקַארַאכ עקיטפערק טינ ןוא ךעלעסיפ ןוא ךעלעטנעה עטקָאטעג

 "מער יװ ,ןטייצ עלַא ןופ רעטסיימ רעסיורג רעד יו ,רעטכיזעג-ךשטנעמ

 ןשיסַאלק ןיא ןייש ןעוועג טינ וליפַא ןענייז ,טלָאמעג ייז טָאה דנַארב

 ןעועג ,טייקנייש -טינ רעייז טימ ,וליפַא ןענייז ייז ,טרָאװ ןופ ןיז

 .טרעדנוהרָאי ןטנצכעז ןופ םזיציסַאלק ןטבעלעגפיוא םוצ ץַאזנגעק ַא

 ןַא ,ערעדנַא ןַא רָאג ןעוועג זיא ןערוועדעש סדנַארבמער ןופ טייקנייש יד

 ױזַא טקנוּפ ןטכיולעג םיא ייב ןבָאה ןשטיינק עכעלשטנעמ .עכעלרעניא

 ןוא רעטכיזעג עקידנדייל יד .סענָאדַאמ עטסנעש יד ןופ ןליפָארּפ יד יו

 רעמַאדרעטסמא יד ןיא ןענופעג רע טָאה ןגיוא עכעלשטנעמ עטספיט

 -גרַאװטלַא ןשיװצ ,ךעלבלעוועג ערעטצניפ-בלַאה ןיא ,ןסָאג עשידיי

 ןפיוא ןריסקיפרַאפ ,ךיא יו רענייא ַאזַא ןפיול ףרַאד רעהַא .רעלדנעה

 "רַאק רַאפ זייּפש ןּפעלש סָאװ ,ןענַאטיט ערעטצניפ יד טָא ןָאטרַאק ןסייוו

 .ףורַאב ַאזַא ןגעק ךיז ןעוועטנוב וצ טינ וליּפַא ןטכַארט ןוא ךעלקיל

 -עגפיוא רעטכייפ רעד ןופ ןקרַאק יד ףיוא תואשמ עקידארומ ןּפעלש ייז

 -עקנעב עכייוו ףיוא ןציז ךעלטוּפיליל עטצוּפעגסיױא יד ןוא ,דרע רענעסיר

 ןעיירש ןוא ןעװעדנַאמָאק ,ךעלעטנעה עזָאלפליה סיוא ןקערטש ,ךעל

 ןלָאז ,רעקידוועריר ךָאנ ןייז ןלָאז ענעי --- רעזייּפש עקיזיר ערעייז ףיוא

 לָאבמיס ַא !לָאבמיס ַא ןעוועג טלָאװ ,ַאה ,ַאה ,סָאד ...רעכיג ןייג

 ןָא ,טױט םוצ טּפשמרַאפ זיא רוטלוק עטסנייפ יד זַא ,גנונרָאװ ַא ןוא

 ...ןטייז עלַא ןופ יז טצישַאב ןוא יז טזיײּפש עכלעוו ,טפַארק רעיור רעד

 ןיא .ןעמונעגנָא ןענירב טָאה ףמַארק-ןייװעג רעלַאטנעמיטנעס ַא
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 ךיז רע טָאה *קלָאּפ; םוצ טּפַאשביל רערוכיש-בלַאה רעכעלצולּפ ןייז
 ,עקיזיר יד ןופ סעּפַאל עטעילָאזַאמרַאפ עסיורג יד ןשוק ןפרָאװעג טינ ריש
 ןקיגָאטרַאפ ןיא םיא םורַא ָאד ןעשזדוה סָאװ ,םירובג עטלטרַאגעג-טיור
 סָאד רָאנ ...ןשיט ענעבמעד יד ףיוא ןייוו ןוא ןּפוז-שיפ ןופ ףמַאד
 רעסעב ! קידנלַאפפיוא וצ ןוא לַארטַאעט וצ לסיב ַא ןעוועג ןיוש טלָאװ
 ,קַאדושט ןביל םעד טָא ןקעװפיוא ןיקסנָארבַאג לעשימ וצ ןפיול זיא
 םעד ןגעװ טכַאמעג םַאוקרעמפיוא רעטשרע רעד םיא טָאה רעכלעוו
 םיא ןקעוופיוא ,טלייוועגסיוא ךיז טָאה רע סָאװ ליטס ןשלַאפ-שירעלָאמ
 טסנוק וצ גנואיצַאב ןייז זַא ןוא טכערעג זיא רע זַא ,םיא ןרעווש ןוא
 -הבושת ,ןירב ,רע טעװ רעטייוו ןוא ןָא טנייה ןופ זַא ןוא עטכערעג ַא זיא
 עטריניפַאר רַאפ ןוא רעייגקידייל עלעדייא , רַאפ ןלָאמ ןרעהפיוא ןוא ןָאט
 ןלָאמ ןרעהפיוא טעװ רע .ןיקסנָארבַאג ייב טסייה סָאד יװ ,"ןבָאנס
 -מוא ןוא טקַארטסבַא זיא סָאװ ץלַא --- ללכב ןוא ,ןטנווייל עטריזיליטס
 רעטסעפ ןייז זיא סָאד ,ָאי ...קלָאפ ןטסָארּפ ןרַאפ ךעלדנעטשרַאפ
 ! סולשַאב

 ,ןגעווטסעדנופ ,ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג זיא ןירב יו קידלודעגמוא
 -ץרַאה ַאזַא בילוצ ,ןיקסנָארבַאג ןקעוופיוא ןפיול זַא ,טגיילעגרעביא דלַאב
 יאדװַא --- לופטקַאט רעייז ןוא קירעביא ןעוועג טלָאװ ,שינעסיגסיוא
 ,טכַאנ ףוס םעד ָאד ןטרַאװרעביא זיא טינ יו ןיוש טעוװ רע ,אלימ ...טינ
 ,עילעטַא רעלעקנוט רעד ןיא ןלַאפנײרַא טינ ןוא םייהַא ןייג טינ יבַא
 | ,ןײרַא-בורג ַא ןיא יו

 רעד .רעמ ץלַא ןרָאװעג ןענייז לסיש ןיא ןעלשומ-םי עטסוּפ יד
 ןעיולב ןטשרע ןטימ ןוא .רעקיניײװ ץלַא --- שַאלפ ןיא ןייוו רעקידלָאג
 ןוא סעלַאה יד ייב סובָאטָא ןטשרע םעד טּפַאכעג ןירב טָאה גָאט ףיוא
 ,לַאטרַאװק ןשינײטַאל םוצ ןרָאפעגקעװַא זיא
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 ןכַאמוצפיוא סױרַא יקסנָארבַאג זיא ריט ןיא ןעגנילקנָא ןייז ףיוא
 ףרַאד שרעדנַא טינ ןוא ױזַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה ןירב יװ ױזַא ,םיא
 :עדנוטש רעקידנגרָאמירפ רעד ןיא ןעזסיוא רעטנרעלעג רעטלַא רעד
 ,ךעלרעה עטעשָאלּפשעצ ערעטיש טימ ,לטַאלַאכ ןעיורג ַא ןיא ,יורג ןײלַא
 סָאװ ,רעגניפ עטברַאפַאב טימ ןוא ןגיוא עטלוב ענעפָאלשרַאפ טימ
 סנירב ...רעדימ ַא ,רעקירעיוז ַא .ןשַאװּפָא טינ לָאמנייק ךיז ןזָאל
 : ןזָאלעגּפָא ךיילג םיא ןבָאה ןטנעמיטנעס עטנַאּפשעג ענייז ןוא טעּפמיא
 ףרַאד רעכיג ? ץיטש עקיטסייג ,תומכסה ןכוז סָאד ךיא יג םעד טָא ייב
 ...ןבָאה ייז ןײלַא רע
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 ערעגָאמ ןייז ןבעגעגיץַארק ַא ליופ יקסנָארבַאג טָאה -- ?וד --

 .עצינליטַאּפ

 רעטקירדרעד ַא טימ טרעפטנעעגּפָא ןירב טָאה -- ...ךיא --

 טסעװ טַאהעג ארומ בָאה'כ ,ירפ ױזַא ....סָאװ קידלושטנַא--- .םיטש

 | ...ןײגקעװַא

 זיא'ס !ןײרַא םוק ,ןײרַא םוק .. ריד ייב ןעשעג זיא סעּפע ---

 ,טלַאק
 ,ןגיוושעג ןוא ןײרַא זיא ןייוב

 יד ןיא טקוקעגנײרַא יקסנָארבַאג םיא טָאה --- ?ןײלַא רענייא --

 ? יז זיא ואוו ןוא --- ,ןגיוא
 ...ןגיולפעגקעווַא ? עװַאּפ יד ---

 | ? ךיג ױזַא ---
 . .. ךיגיוצ טינ סָאד זיא ריא ייב ---

 יקסנָארבַאג ךיז טָאה לטַאלַאכ ןקנירעטיש ןיא ױזַא טייטש רע יו

 -כַאװש ַא טליפרעד טָאה רע זַא ,ןעניימ טנָאקעג טלָאװ ןעמ ,טצעזעגוצ

 .הרושב רעטכעלש סנירב ןופ ינק יד ןיא טייק

 ?ןעשעג ןיא סָאװ ..!רעדינַא ךיוא ךיז ץעז ,ךיז ץעז זיא --

 -- ,טצעזעגוצ טייהרעקניליטש ןירב ךיז טָאה --- ,עבלעז סָאד --

 ,ןגערפ טנָאקעג ןטכענ ןיוש וטסָאה ,טנייה טסגערפ וד סָאװ עבלעז סָאד

 | ...טכַאניב ןטכענ

 זיא יז .טקרעמַאב טינ סָאד בָאה'כ ?וטסנָאז ,ןטכענ ןיוש ---

 ...ךיד טקוקעגנָא טבילרַאפ ױזַא ,ךעלביל ױזַא ןעוועג

 .עטוג ַא יז זיא ןירעליּפשיוש ַא ---
 ..יןָאט טינ ךָאד יז טעװ סָאד ? ױזַא םתס רעבָא --

 -טכַאנ עשירפ ַא יו ןטבילעג ַא רעביא טייב ןעמ ? טינ סָאװרַאפ ---

 ךיא ךיוא ,סנקירעביא . . .לסיב שּפיה ַא רעדמעה עכלעזַא טָאה יז .דמעה

 .רערעדנַא ןַא טימ טּפַאכעג יװ טוג ױזַא ךימ טָאה יז ,רעסעב טינ ןיב

 רעבלעז רעד טימ טלָאצעגּפָא רימ יז טָאה ,ונ .ןעשעג סָאד זיא ןטכענ

 ,עבטמ
 ...טיווק עדייב ךָאד ריא טנעז .טוג ךָאד זיא ---

 ןעוועג סָאד זיא רימ ייב .טיווק טינ רָאג ןוא .טוג טינ רָאג ---

 ,דליב סָאד .המקנ עקיטולב .המקנ --- ריא ייב .בײרטרַאפ-טייצ לקיטש ַא

 ...טכַאמעג-עילַאק ךיוא רימ יז טָאה ,ןלָאמ ןפלָאהעג רימ טָאה יז סָאװ

 ,ָאי .ריד ףיוא ןבָאה -תונמחר יו טינ רעמ טביילב ,ױזַא ביוא ---

 "עב וצרעד ןגיוט רעבייוו .וצרעד טינ גיוט ךיא רעבָא .ןבָאה-תונמחר

 | .י.רעס
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 סָאד טָאה ,בייוו ענעזעוועג ןיימ ,טסייה סָאד ...בייוו ןיימ ---
 ...ןזָאלרעד טינ בָאה ךיא .ןָאט טלָאוװעג

 ַאזַא זַא ,זײװַאב םוש ןייק ךָאנ זיא וטסייוו סָאד ,ַאנ ? ַאינָאס --

 .טינ רעטסַאלפ ןייק ןעמ טכַאמ טוה רענעגייא רעד ןופ ,טינ גוט לטימ
 ...סדמערפ ַא !טיױה עלעקיטש דמערפ ַא ,טָא

 ,ןשינעטער טימ סעּפע טסדער ---

 ךיז לָאז הלוח רעד ,רָאטקָאד רעטוג ַא ןדייר לָאמעלַא ףרַאד ױזַא ---

 ?ןעקנירט וטסעװ עװַאק ...םיא טימ טלַאה סע יו ןסױטשנָא טינ

 עדייב ןרימ .ךיוא ךיק ןיימ זיא'ס .,ןײרַא עירָאטַארָאבַאל ןיא םוק זיא

 ,ןכָאק
 רעביא עבלָאק ענרעזעלג ַא טײרדעגקעװַא יקסנָארבַאג טָאה ךיק ןיא

 ,רעסַאװ טלעטשעגפיורַא ןוא ןדנוצעגנָא ,עקנישַאמ-טריּפס רעד
 .? ייוו ױזַא עקַאט ריד טוט --

 | ,סיוא-יירד א ןבעגעג

 --- ,טייקכעלצולּפ ַאזַא ןופ טרעטיצעגפיוא ןירב טָאה -- ... מה ---
 ? טסלפייווצ וד ןוא

 "ייוו רעוויטקיפ ַא ריד ייב זיא'ס זַא ,רָאנ ןיימ ךיא .טינ סָאד --
 עטעדנואוורַאפ ייב ,טסייוו ...טסיב וד יו גנוי ןטנוזעג ַאזַא ייב ,קיט
 ,טנַאה ַא ןעמענוצּפָארַא סיוא לָאמטּפָא טמוק ,טכַאדעג ָאד טינ ,ןטַאדלָאס

 טגָאלק רענעזענעג רעד ןוא טלייהרַאפ גנַאל ןיוש זיא דנואוו יד .סופ ַא

 עכלעוו ,רעגניפ יד .ייוו םיא טוט סופ ענעטינשעגּפָא יד זַא ,ץלַא ךיז

 לייו ? סָאװרַאפ וטסייוו .רעייפ יו םיא ןענערב ,טינ ןיוש ןריטסיזקע

 -עגנָא טָאה רעכלעוו ,חומ ןיא טקנופ רעטמיטשַאב רעד ,לּפינק-ןוורענ סָאד
 -ָארטַא טינ ךָאנ זיא ,סופ םענעטינשעגּפָא ןופ סעיצקנופ יד טימ טריפ
 ...ןברַאטשוצּפָא ןזיװַאב טינ ךָאנ טָאה ,טריפ

 ? לשמ ןייד טימ ךימ וטסניימ ---

 -עג ןייד ! רימ ביולג ,גנוי גונעג ךָאנ טסיב .,ךיד יאדװַא ---
 ןוא טנייה ךָאנ ,רערעדנַא ןַא רַאפ ןעילג וצ טיירג ןיוש זיא ףוג רעטנוז

 -קעװַא רעד ךָאנ רָאנ טצכעל לרעמעקיחומ ןייא רָאנ ,טרָא ןַא ףיוא ךיילג
 וטסנָאק ריא ןָא זַא ,ךָאנ טבעל יז זַא ,ריד ךיז טכוד רַאפרעד .רענעגנַאגעג
 ,רעטומ ןייד טינ טציא ָאד טסָאה וד סָאװ דָאש ַא ..ןעמוקסיוא טינ
 סָאװ ץלַא זיא סָאד .ןטערטרַאפ טנַאקעג יז טלָאװ סָאװ ,ענייא ַאזַא רעדָא
 ...ךיוא יז טסנעק וד .ַאזַא ענייא ןעק ךיא .טציא טלעפ ריד

 -רעבליז ַא ןסקַאוװעגסיױא לָאמַאטימ זיא גנולעטשרָאפ סנירב ןיא
 רעייז רעבָא ,ענדעשז לסיב ַא ,עצרַאװש רָאּפ ַא טימ רָאהיּפָאק רעסייוו
 ,ןּפיל עכעלטפַאשנדיײיל רָאּפ ַא ןופ שטיינק רעשיגרענע ןַא .ןגיוא עגנוי
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 עטמעלקרַאפ סָאד ןוא ,ןטפיה עקידנגיוו טימ גנַאג רעצלָאטש-שירעבײװ ַא

 : ןּפַאלק ןעמונעג רעמערַאװ םיא ייב טָאה ץרַאה
 ט ןַאטעי טינ וטסניימ ,יקסנָארבַאג ,תמא םעד רימ גָאז --
 .עקַאט ךיא ןיימ יז ,ָאי ---

 רעירפ .ריא ןגעוו ןדייר טכַײל ױזַא וטסנָאק יו ,קידריווקרעמ ---

 ...וזַא ןעוועג טינ סָאד זיא
 עילעטַא ןיא בורק ןיימ ןקעטָאלמ ייב ,לָאמ ןטשרע םוצ טינ ןיוש ---

 ךיז טָאה ריד ?יאדװַא טסקנעדעג .טדערעג רעטכייל ךָאנ ךיא בָאה

 ךימ בָאהכ ...ריא טימ ךיז ןענעקַאב וצ טסולגרַאפ ױזַא טלָאמעד

 ' .ןענייז ייז יוװ ןכַאז ןעמענ וצ טנרעלעגסיוא

 ןצרַאװש טימ ןסַאט ייווצ ןסָאגעגנָא קיטכיזרָאפ טָאה יקסנָארבַאג

 .עקנישַאמ-טריּפס ןייז ןשָאלעגסױא ןוא עװַאק
 ...עיגָאלָאכיסּפ רעקינייװ סָאװ ! ןענייז ייז יװ ןכַאז .ָאי ,ָאי --

 ךָאד וטסָאה ,טניואוו יז ואוו ,*סנַאװָארּפ, לעטָאה ןיא ריא ןעגנילקוצנָא

 ָאד יז טריצַאּפש ןעצ רעגייז ַא רעבָא ...ךיד ןעק ךיא ,טינ טומ ןייק

 זיא יז .שזנָאמ-ויר ןופ --- גנַאגנייא ,ענערַא רעשימיור רעטלַא רעד ןיא
 ןיא םורַא יז טייג ...געט עקיטכענ יד טכֹוז ןוא טציירעג טייצ עטצעל יד

 ַא בָאה ךיא .ריא ףיוא תונמחר ַא .ייז טכוז ןוא קריצ ןטלַא ןופ זיירק

 . .. טבילרַאפ זיא יז זַא ,טכַאדרַאפ
 ..1 גיײוװצלרעּפ רעדָא ןַאמלרעּפ עיסָאמ ַא םענייא ןיא טינ ---
 יז ןיא םיא ןופ ,ןיינ ..!קיטכיזרעפייא וליפַא טסיב ,טסעז ---

 סא יז זיא טצנַאטעג ריא טימ טסָאה וד טניז .ןרָאװעג-רוטּפ ןיוש

 ,שטנעמ
 ? טלייצרעד ריד יז טָאה סָאד ---

 יד טכַארבעג רימ טָאה לגױפ ַא ? הנימ-אקפנ יד זיא סָאװ ---

 בָאה ךלימ !טסליװ וד ליפיוו -- רעקוצ !קנירט ןוא םענ ..,.סיינ

 ,ךלימ רַאפ ךיז ךיא טיה רָאי קיצכעז ןרָאװעג טלַא ןיב ךיא טניז .טינ ךיא

 ... טייהדניק ןיא ןלַאפוצנײרַא ארומ בָאה'כ
 "עג רעטכייל ךָאנ ןענירב זיא ןָאט ןקידװעליּפש סיקסנָארבַאג ןופ

 סָאװ ,סָאד ןכַאמ וצ טכייל טסנוק עסיורג ַא זיא סע ,ןצרַאה ןפיוא ןרָאװ

 עלעגר ןייא .טסנוק עקיזָאד יד טציזַאב רָאמוה .רעווש-יילב סיוא טעז
 ,סיוא טינ ךימ רע טוװאורּפ יצ :טכַאדרַאפ ַא ןעמוקַאב ןירב ךָאנ טָאה
 זַא ,טגייצעגרעכיא רעדיו ךיז רע טָאה דלַאב רעבָא 7? רעטלַא רעד
 טָאה עװַאק עצרַאװש ןייז קידנּפוז .טסנרע רעייז סָאד טניימ יקסנָארבַאג

 רעקיאור ךָאנ ןוא לרעגייז ןייז ףיוא ןבעגעג"קוק ַא קיאור ץנַאג רענעי

 : ןבעגעגיגָאז ַא
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 ,קירבַאפ ןיא ןרָאפ ךיילג זומ ךיא .טכַא בלַאה ,ַאנ ---

 -גערפ ַא ליטש ןירב טָאה --- ? ריד ייב ןביילב ךָאנ ָאד ךיא ןָאק ---
 ,..םײהַא רימ וצ ןרָאפ טינ רימ ךיז טסולג סע -- .ןבעגעג

 סָאװ --- ,טּפַאכעגנָא יקסנָארבַאג ךיז טָאה --- ! סיוועג ,סיוועג ---

 רעגײזַא ןעצ ר ַא פ .סַאג רעטלַאק רעד ףיוא ןעיײרדמורַא ךיז וטסעוו
 ...ןײגוצּפָארַא סָאװ טינ וטסָאה

 טָאה ענימ םוש ןייק .טקוקעגנָא ךעלגנירדכרוד םיא טָאה ןירב

 .עיו ַא טימ ןָאטעג טינ רעטיצ ןייק .,ןגיוצרַאפ טינ יקסנָארבַאג ייברעד

 טינ ךיד טלָאװ ךיא ןעוו --- .ןירב םיא וצ טכַאמ -- ? טסייוו ---

 ...רעקיניצ ַא טסיב וד זַא ,טניימעג ךיא טלָאװ ,טנעקעג

 -עגקעװַא יקסנָארבַאג ךיז טָאה -- ..!עיגָאלָאכיסּפ רעדיוו ---

 וד ןעו !לסילש םעד וטסָאה טָא .ךיזךָאטנָא ךימ זָאל טציא --- .טכַאמ

 ,עקשזרעיסנַאק רעד ייב םיא ןזָאלוצרעביא טינ סעגרַאפ ,ןיײגקעװַא טסעוו

 לטיּפַאק רעטנצפופ

 אטעי

4 

 ןיא טרַאּפשעגוצ ןירב ךיז טָאה סױרַא זיא יקסנָארבַאג רָאנ יו

 ןקיּפ טונימ ַא ךָאנ ,זיא ןוא רעמַאק-קעטָאילביב ןיא לעטָאפ ןטסמעװקַאב

 סָאד טנַאמעג טָאה טכַאנ עזָאלּפָאלש יד ,טלמערדעגנייא ,זָאנ רעד טימ
 ןענירב טָאה סע זיב ,ןרָאװעג רעטכידעג ץלַא זיא למירד רעד .עקיריא

 -רַאפ עקידלּפענ ןימ ַא ,ךוּפ ןעמערַאװ ןופ גרַאב רעצנַאג ַא טקירדעגוצ

 -רַא רערעוװש רעדעי ךָאנ טנעקעג טוג רעייז טָאה רע עכלעוו ,טייקנסעג
 -סיוא ןוא טרעטַאמענּפָא םיא טָאה עכלעוו ,דליב ַא ןקידנערַאפ ךָאנ ,טעב
 ...קיטסייג ןוא ךעלרעּפרעק ןגיוזעג

 גנולצולּפ רע טָאה לפעלש ןקידנבױטַאב םעד טָא ןטימניא רעבָא

 ,טָארד ןשירטקעלע ןַא ןַא טרירעגנָא ךיז טלָאװ רע יו ,טרעטיצעגפיוא
 ןבעגעג עשטּפעש ַא םיא טָאה רעטגרָאזַאב ַא ,רעכַאװ ַא רעצעמע ןוא
 : רעיוא ןפיוא

 ...ענערַא רעד ןיא םורַא ןיוש טריצַאּפש יז ---

 -קוק ַא ,ןגיוא יד קידנבייר ,ןוא ףױאי-ּפַאכ ַא ןבעגעג ךיז טָאה ןירב
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 טָאה רע ןוא .ןעצ רַאפ טונימ ףניפ זיא ןעועג ,לרעגייז ןֿפױא ןָאטעג

 .עיידיא ןַא .ןרָאװעג זיא רע ךעלדניפמע יו טרעדנואווַאב ןײלַא ךיז

 םיא ייב טעברַא ,טגָאזעגסױרַא ,קידנעייגייברַאפ ,טָאה רערעדנַא ןַא סָאװ

 רעד ןיא ףױא םיא טקעװ ןוא רעגייז רעטלעטשעגנָא ןַא יו ּפָאק ןיא

 .טייצ רעקיטכיר

 וצעגנָא ןַא ךרוד יװ ןעגנַאגעגוצ ךיוא סעּפע זיא עקידרעטייוו סָאד

 רע זיא ,ןעוועג ךָאנ זיא ןירב יװ ןפָאלשרַאפ ןוא דימ .םזינַאכעמ םענעג

 -נָאק רעד לסילש סיקסנָארבַאג ןבעגעגּפָא ,ּפערט יד ןופ ּפָארַא שינַאכעמ

 רעדמערפ רעד ןוא ,טפול עטלַאק יד ךיז ןיא טמעטָאעגנייא ,עקשזרעיס

 םוצ ,שזנָאמריר ּפָארַא לָאמ סָאד .טריפעג רעטייוו ץלַא םיא טָאה ןליוו

 | .ענערַא רעטלַא רעד ןופ גנַאגנייא

 ףױרַא ,דנַאנַאכָאנ לָאמ רָאּפ ַא טײרדעגמורַא ןטרָאד ךיז טָאה רע

 ."יטש ןיא טקוקעגּפָארַא ,רעמייב ןוא קנעב יד ןשיװצ ןוא לגרעב ןפיוא

 טכודעג לָאמעלַא םיא ךיז טָאה סע יװ ,ןוא רעטַאעטיּפמַא םענרענ

 טָאה רע .ןײרַא םוהת ןקירָאײטנזױט-יײװצ ַא ןיא ,ריצַאּפש ַאזַא תעשב

 ןפמעק סָאװ ןלַאג עיירפ עטצעל יד ןופ סנטָאש יד ןעזרעד רשפא ןטרָאד

 רָאנ ןבָאה ,לגרעב ןפיוא ,ָאד ...טינ םענייק רעמ רעבָא ,ןרַאזעצ טימ

 -עגייברַאפ זיא עלעגעוו"רעדניק ַא ,עקשטיטלַא רָאּפ ַא טעידַאּפעגמורַא

 .טגָאיעצ ןעמעלַא טָאה רעטעװ עטכעלש סָאד ,ןרָאפ

 לָאמַא רעדיוו ןירב טָאה --- *...סַאּפש טכַאמעג טָאה רעטלַא רעד;

 ,טכַאדרַאפ ַא ןעמוקַאב

 : טגיילעגרעביא ךיז רע טָאה ךָאנרעד

 עלַא טינ רעבָא ,זיא טינ ןעוו רעהַא טמוק יז זַא ,ןייז ןָאק סע;

 | *...גָאט

 .רעכעלרעניא רעד ןופ יוװ ױזַא רעקידנסיורד רעד ןופ ,קידנרעטיצ

 -עגּפָארַא קירוצ ןוא לגרעב ןופ ּפָארַא טײהרעטכַארטרַאפ רע זיא ,טלעק

 .שזנָאמ-ויר וצ גנַאגסױרַא ןלָאמש ןטימ ןסורַאי ענרענייטש יד ךיז ןזָאל

 עקילָאמַא יד ואו ,ןרעמַאק עטעטַארגרַאפ עטסוּפ יד ןשיװצ ,ָאד ןוא

 רעד ןופ רע טָאה ,ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה תויח עדליוו ןוא ןרָאטַאידַאלג

 ןטימ ןענַאטשעג םיא וצ זיא יז ...טכוז רע עכלעוו ,יד ןעזרעד טייז

 רעמַאק ןטעטַארגרַאפ ַאזַא םענייא ףיוא םערָא ןייא טימ טנעלעגנָא ,ןקור

 ,טײהנעגנַאגרַאפ רעפיט רעד ןיא יו ךָאל ןרעטצניפ ַא ןיא טקוקעגניײרַא ןוא

 טיול ,טפיה ןלופ ריא ןופ לעטש ןטיול ,טנעקרעד ךיילג רעבָא יז טָאה רע

 -רָאה רענרעבליז ריא ןופ לייצ ןטיול ,סופ ריא ןופ ערקיא רעטקָאטעג רעד

 ןוא .עלעטיה-רָאטסַאק ריא רעטנוא ןופ סױרַא ךיז טגָאלש סָאװ ,ןיורק
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 לרעדעל ןטימ ,עױיא שַאטדנַאה יד ןטלַאה ןשיגרענע ןטיול : רקיע רעד
 .רעגניפ ןטקישטנעהַאב ןייא םורַא לטנעה ןופ

 ,דיירפ רעכעלצולּפ ןופ טּפַאלקעצ ןענירב ייב ךיז טָאה ץרַאה סָאד

 ןופ ןוא .רָאה ענרעבליז יד ןטכיולעגפיוא םיא ןבָאה טסיירט עטנעָאנ ַא יו

 ,רוגיפ ענטַאטס יד םורָא קיטפערק ױזַא טּפַאכ סָאװ ,טעקַאשז ןצרוק םעד
 ןיא ,יורפ ַא ןופ עידָאלעמ-טסברַאה רענעי טימ ,טעיײוועג םיא ףיוא טָאה
 יד ןעוו ךעלרעדנואוו ױזַא טליּפש עכלעוו ,ןרָאי רעקיצרעפ עריא ןופ ףוס

 ,עטרעלקרַאפ ַא טייטש יז ןעוו טמוטש ןוא ,ןייג םייב ךיז ןגעװַאב ןטפיה

 .רעטציא ָאד טייטש יז יװ ױזַא

 -רעביא טינ ידכ ,ןוא טייז ַא ןופ טרעטנענרעד ריא וצ ךיז טָאה ןירב
 :יז טסירגַאב ךעלגעמ יװ ליטש ןוא ךייוֵו ױזַא ,יז ןקערש

 ! ןעזָאר םַאדַאמ ,ךייא ןגרָאמ טוג ַא ---

 "ערב עלעקנוט רעייז עריא ןוא ,טיירדעגמוא קיטסַאה ךיז טָאה יז
 צריא רעטנוא טנַאקיּפ ױזַא ןוא ךעלריטַאנמוא ױזַא סיוא ןעעז סָאװ ,ןעמ

 ןופ טנעמָאמ ןטשרע ןיא .טערומכעגנָא ךיז ןבָאה ,רָאה עסייוו-רעבליז

 דלַאב רעבָא .טנעקרעד טינ רעסירגַאב םעד יז טָאה טייקכעלצולּפ ַאזַא

 .עגרעסיוא ןוא עצרַאװש עריא ןטכיולעגפיוא םערַאװ ןבָאה םעדכָאנ

 י : ןגיוא עגנוי-ךעלנייוו

 ? ָאד ריא טוט סָאװ ? ריא טנעז סָאד ---

 !ןעזָאר םַאדַאמ ,ריא סָאװ סָאד ---

 ?ָאד טינ ךָאד טניואוו ריא ...רעבָא --

 ,טניירפ ַא ייב ,טייוו טינ ָאד ןעוועג רָאנ ןיב ךיא .ןיינ --

 רעטציא ןוא ,קעװַא ירפ ױזַא ךָאד טייג רע ? ןיקסנָארבַאג ייב ---
 ...ןעצ ךָאנ ןיוש זיא

 .טרַאװעג ןוא םיא ייב ןסעזעג ןיב ךיא ---
 ? טרַאװעג ןעמעוו ףיוא ---

 סָאװ .קוק ןקידנעגנירדכרוד ריא רעטנוא טלטױררַאפ ךיז טָאה ןירב

 ,"טרַאװעג, טָאה רע סָאװ ,ןטרַאװ ןייז טימ ? ןרעפטנע וצ סָאװ ָאד זיא
 -סױרַא טינ ןצנַאגניא ידכ ,ןוא ...טּפַאכעגסױרַא לסיב ַא ךיז רע טָאה

 רעד וצ טינ ןוא ,עגַארפ רעדְנַא ןַא טימ טרעפטנעעג רע טָאה ,ךיז ןבעג
 | : ךַאז

 ? טרעטשעג טינ ךייא ךיא בָאה ---

 טימ ןַאטעג-ביוה ַא טכייל יז טָאה ? ןרעטש וצ סָאװ ָאד זיא סָאװ ---
 ? געט עקיטכענ יד --- ןעלסקַא יד

 ?,יױזַא ךיוא טגָאז ריא ---
 ? ךָאנ רעוו ---
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 ןעמ טניפעג ָאד .תובָא-רבק ףיוא יו ןעמ טמוק רעהַא ,. עלַא ---
 עקיטכענ יד ,טגָאז ריא יו ,טרילרַאפ ןעמ ןעוו ,גנומיטש עקיטכיר יד

 ...געט
 עקידנטכיול גולק עריא טימ ןעמונעגכרוד רעדיו םיא טָאה יז

 | : ןגיוא

 ,טינ ןעמ טרילרַאפ ןרָאי ערעייא ןיא !ןריולרַאפ ךיוא ריא ---

 ? ןעד סָאװ רָאנ --

 ...ןעמ טניפעג ןרָאי ערעייא ןיא --

 ,ערעייט ,עביל ,ןענופעג ךייא בָאה ךיא סָאװ ,טוג עקַאט זיא ---

 עגולק ערעייא טימ ,לכיימש ןעמערַאװ רעייא טימ ,ןעזָאר םַאדַאמ

 : ...ןגיוא
 ,ןסורַאי ענרענייטש יד ןשיוצ ,ָאד ...שימרוטש ױזַא טינ ! שש ---

 !ןענַאד ןופ קעװַא טמוק .קיכליה ױזַא זיא

 ןענַאװ ןופ ,לגרעב ןפיוא ,רעווקס םעניילק םוצ ףױרַא ייז ןענייז
 ןעגנַאגעגנָא ךערּפשעג סָאד זיא ָאד .ןעגנַאגעגּפָארַא טשרעקָא זיא ןירב

 : רעמיטניא ,רעליטש
 ךיא ןָאק ,ןעזָאר םַאדַאמ ,טצנַאטעג ךייא טימ בָאה ךיא טניז --

 ,ןסעגרַאפ טינ ךייא
 ! ןירב עיסָאמ ...,טינ ךיוא ךיא ---
 ..!ךייא טעב ךיא ,לעיציפָא ױזַא טינ ---

 ,ךיז טרעפטנע קריצ ןטלַא ןיא ָאד ,לוקרעדיוו רעד רָאנ זיא'ס --- |

 ...ךיז טדער סע יװ ױזַא
 רעד זיא ואו ...ַאטעי עביל ,ַאטעי ,ןפור ךייא ךיא לעוו ---

 ? רעפטנע
 ..!ששש --
 -לרעּפ ...לרעּפ ? רעילַאװַאק רעקיד רעייא סעּפע זיא ואוו ןוא ---

 ? ךיז טכוד ,גייווצ
 טכוד ,זיא יז ? עקידוװענח:ץרַאװש רעייא סעּפע זיא ואוו ןוא ---

 | ... רימ ףיוא קיטכיזרעפייא ןעוועג ,רימ

 ,גייווצלרעּפ עיסָאמ יװ ,ןטרָאד ---
 : ןרָאװעג רעטסיירד ַא זיא ןירב ןוא טכַאלעצ עדייב ךיז ןבָאה ייז

 .?ַאטעי ,םערָא ןרעטנוא ןעמענ ךייא ךיא געמ ---

 ,טגעמ ריא ---

 טימ םערָא ריא ןופ לייט ןכייוו םעד ןעמונעגנָא טרַאצ טָאה רע

 עסיז ַא רעגניפ יד טימ טליפרעד דלַאב ןוא טנַאה רענעריורפעג ןייז

 ןייז סָאד טָאה קנַארטעג ןעמערַאװ ַא יװ .טײקמערַאװ עקיסָאמכיילג
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 ןָאק טנַאה ַא טימ ךיוא .טפול רעיור רעד ןיא ןסָאנעג טנַאה עליביסנעס
 | ,ןּפיל טימ יו ןשוק ןעמ

 זיא עקידװענחיץרַאװש יד --- ,טנָאמרעד ןירב ךיז טָאה --- ,ָאי ---
 .ןפָאלטנַא ןוא קיטכיזרעפייא ןרָאװעג עקַאט

 ךיוא זיא --- ,ןָאט םוצ טרעפטנעעג ַאטעי טָאה --- ,רעקיד רעד ---
 .ןפָאלטנַא ךיוא זיא ןוא קיטכיזרעפייא ןרָאװעג

 זיא טייקטסיירד סנירב ןוא טכַאלעצ עדייב רעדיוװ ךיז ןבָאה ייז
 | : ןסקאוועג

 .ַאטעי רָאנ *םַאדַאמ, טינ ,ןיינ ....םַאדַאמ ,המכח ַא טנעז ריא -- |
 ...ס'יוא ךייא שוק ןוא ךיא םענ טָא ןוא .רעקיטכיר זיא ױזַא

 .ךעלטנפע טינ ךיז ןעמ טשוק ןרָאי עניימ ןיא .ָאד טינ ! שש --
 .ןבָאה לביארַאפ ןענָאק ךעלרָאּפ עגנוי }
 ? ןבָאה לביארַאפ ייז ןלָאז סָאװרַאפ --- :

 ...סעיגעליווירּפ ערעייז קעװַא טימרעד ייז ייב טמענ ןעמ לייוו ---
 ? עיפָאסָאליפ סיקסנָארבַאג טינ ָאד וטסניימ ---

 .,.?טייל עטלַא ןופ הכולמ, ןייז !והמוא ---
 ,רענייד יװ ,ּפָאק ןגנוי ַאזַא ףיוא רָאה עסייוו ןגָארט ,ַאטעי --

 ...ןייז טלַא טינ ךָאנ טסייה

 ץטסעפ ענייז טסערּפעגנייא ןוא טקוקעגמורַא לענש ךיז טָאה רע
 עטקיטעּפשרַאפ ןפיוה ַא ןיא יו ,עקיטפַאז ,עלופ יד ןיא ,עריא ןיא ןּפיל

 רעדנוזַאב ַא רָאג ןבָאה סָאװ ,יד טָא ,ןרָאפעגנירַא סענילַאמ-טסברַאה
 ,טַאמָארַא ןקידנרעי רעדנוזַאב ַא ןוא םעט

 רעקידלמוט רעד ןופ טכַאװשעגּפָא ןעוועג זיא סָאװ ,ץרַאה ןייז רעבָא
 רע .טקיוּפעצ שיאעוורענ וצ ייברעד ךיז טָאה ,טכַאנ רעזָאלּפָאלש ןוא
 ןבָאה סמערָא ענייז ,ןטלַאהעגסױא טינ סונעג ןרוכיש םעיינ םעד טָאה
 ןזָאלעגּפָארַא ךיז רע טָאה ןײלַא ןוא ןדנעל עריא ןופ טשטילגענּפָארַא ךיז
 ,קנַאב רעטנעָאנ ַא ףיוא

 טקוקעגנָא ןקָארשרעד ַאטעי םיא טָאה --- ? ריד טימ זיא סָאװ ---
 יז זַא ןוא "וד, ףיוא רעבירַא ךיוא זיא יז זַא טקרעמַאב טינ ןײלַא ןוא
 ,ענייז וצ ינק עריא טימ וצ ךיז טקירד

 ...ןרָאװעג לעג ןצנַאגניא טסיב ֹוד ---

 .ןגױבעגרעבירַא ךעלרעטומ םיא
 ןעמונעג ךיז רע טָאה ,ךיא ןיב דימ רעייז . ..ןיב ךיא ---

 | ...טכַאמעגכרוד ךיא בָאה טכַאנ ערעווש ַא --- ,ריא רַאפ ןגָאלק
 -עגנָא טגרָאזַאב םיא יז טָאה -- ..? קירעגנוה רשפא טסיב ---

 ?ןעקנורטעג ? ןסעגעג טנייה טסָאה -- .טנַאה ַא רַאפ ןעמונ

 רעביא ךיז יז טָאה
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 "רעד קידעבעל םיא ןבָאה רערעייז ןָאט רעד ןוא ןגַארפ עקיזָאד יד

 ,ךַאז עטשרע יד ,טגעלפ ענעי ךיוא ,ןרָאי עגנוי יד ןיא ,רעטומ ןייז טנָאמ

 ךיילג םיא ייב טָאה סָאד ...ןעקנירט ןוא ןסע ןגעוו ןגערפ ןעמענ

 ןייז ןביירטרעביא וצ ,ךיז-ןעשטשעיּפ וצ ןליוו ןשידניק ַא ןפורעגסינרַא

 : ןרָאװעג רעקידכעבענ ךָאנ זיא םיטש ןייז .טיײקכַאװש עכעלצולּפ

 ןעקנורטעג עװַאק עצרַאװש ןוא סעלַאה יד ןיא ןעלשומ ןסעגעג ---

 | ..+ ןיקסנָארבַאג ייב

 -- +ןפרַאװרָאפ ןעמונעג ַאטעי םיא טָאה -- !וטסעז ,וטסעז ---

 דוביכ ןרעסעב ןייק ןוא ? טוג ןליפ ךיז וטסליוו קיטייווכיוב ַאזַא ןופ

 טינ ,ךיא ןיימ ,טניירפ ןייד ...רעטלַא רעד ריד טָאה ןרעטכינ ןפיוא

 ? ןבעג טנָאקעג

 .טעשטשעיּפעג רעטייוו ןירב ךיז טָאה --- ,םיא ייב ןעוועג טינ ---

 ...ךלימ ןייק טינ טקנירט רע ---

 ..!ןעװעג דבכמ ךיד רע טָאה שינעּפַאלקיץרַאה טימ ---

 ,סעכ רַאפ ןדנוצעגנָא גנולצולּפ ךיז טָאה םינּפ רעטרעדוּפעג סַאטעי

 ךיז-טסיוורעד יז ןעוו ,רעטומ ַא ןופ קורדסיוא םענעסיררַאפ ַא ןעמוקַאב

 . םיא טָאה רענעי ןוא טסַאג וצ בורק ַא ייב ןעוועג זיא רע זַא ,דניק ריא ןופ

 ... ןענעמרָאקֹוצנָא ןסעגרַאפ ,ןעמונעגפיוא טכעלש

 ! רימ טימ ןייג וטסלָאז --- ,ןעירשעצ ךיז יז טָאה --- ,ךיילג טָא ---

 .יורג ןוא ןירג .וטסָאה םינּפ ןיש ַא !ןױש ,טָא

 ןוא ןענַאטשעגפיױא םַאזכרָאהעג ,טקוקעגנָא ןדײשַאב יז טָאה רע

 עמַאמ יד ןעװ ,לגניי ַא ןופ טייקינעטרעטנוא עסיז ַא ייברעד טליפעג

 עפיט ַא ,ןריא ןָאט ןדעי ןיא ,טליפ רע ןוא םיא ףיוא ךיז טרעזייב

 .טפַאשביל

 -בלַאה רע טָאה --- .. .ןסייה ךימ טסעװ וד סָאװ ןָאט לעװ ךיא ---

 .ןזָאלעגּפָארַא ןגיוא יד ייברעד וליפַא טָאה רע .טלמרומעג קידוועמעש

 -ץילב ַא סייה ןוא שירעלעפַאב יז טָאה --- ..!טוג זיא ױזַא --

 ! םוק -- .ןגיוא עצרַאװש יד טימ םיא ףיוא ןָאטעג

 -סיוא סָאד ןוא םיא רעביא הטילש ריא טליפרעד ,קיטנעק ,טָאה יז

 -גדיל רעטעיַאטרַאפ טימ ןוא טייקגנערטש רעכעלרעסיוא טימ טצונעג

 "רעטומ רעפיט ריא ןופ ,טײקכַאװש ןייז ןיא ,טפעלּפעג ,ןירב ןוא ,טפַאש

 ןעוועג זיא ּפָאק ןייז .לקיב ַא יוװ ןעגנַאגעגכָאנ ריא זיא ,טפַארק רעכעל

 ,רעווש -- סיפ יד .טבױטַאב-סיז --- ןייזטסואווַאב-טסבלעז ןייז ,טסוּפ

 -בלַאה זיא רע זַא ,דימ-טיוט טציא זיא רע זַא ,שינעדיירנייא ןייז ןוא

 רעמענעגנָא ןוא רעקרַאטש ץלַא זיא ,ףליה ןיא ךיז טקיטיונ ןוא קנַארק

 ,טסולפנייאַאב ןיילַא ךיז רע טָאה שינעדיירנייא רעד טָא טימ .ןרָאװעג
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 ןבָאה לָאז יורפ עלופטכַארּפ יד ידכ ,ןליו םענעגייא ןייז טנקיילרַאפ
 טינ ןוא ריא .טלעפעג ריא סָאװ ןָאט ןוא םיא רעביא טכַאמ רעמ סָאװ

 ,גנורעפּפָאפױא עטבילרַאפ ַא ,ליפעג רעיינ ַא ןעוועג זיא סָאד ...םיא
 -ייװ ,טבעלעגרעביא טינ לָאמנייק רעטציא זיב ךָאנ טָאה רע ןכלעוו
 טמוק ןעמוק זַא ,טקרעמַאב רָאנ טָאה רע .דַארג ןכיוה ַאזַא ןיא ,סנטסקינ

 ןופ ןוא גנוגנערטשנַארעביא ןייז ןופ ,אצוי-לעוּפ סלַא ,סױרַא ץלַא סָאד

 .ןוורענ עטרעטַאמעגּפָא ענייז
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 רעייז ַא טימ --- יז .שזנָאמ-יר ףױרַא טזיירּפשעג עדייב ייז ןבָאה

 -סיוא טיירג זיא סָאװ ,רעטסעוװש רעקיצױַאהמערַאב ַא ןופ םינּפ ןטסנרע
 ןייז םענעגנָא הלוח םעד סָאד גָאמ ,רָאטקַאד ןופ ןלעפַאב עלַא ןריפוצ
 ןוא םענעמואוושעצ ַא טימ --- ,ןײלַא "הלוח, רעד ,רע ןוא .טינ רעדָא

 ,סָאד טסייה ,טסייו רע .םיא טריפ עכלעוו ,רעד וצ לכיימש ןעיירטעג
 רע זיא םעד ןיא ,ןיינ ,ןָאט טינ םיא יז טעװ סטכעלש ןייק זַא טּפָאה ןוא
 ... רעכיז

 ןוא ?סנַאװַארּפ; לעטָאה םעניילק םוצ ןעמוקעגוצ ןענייז ייז ןעוו
 טליפרעד רע טָאה ,ּפערט עקידכעלײק-בלַאה יד ףיױא ןגייטש ןעמונעג
 ןײלַא ןיוש טָאה ןוא ,ינק עטליקרַאפ יד ןיא טײקטַאמ ערעסערג ךָאנ ַא

 רע .טײקכַאװש עתמא רעדָא עטדערעגנייא זיא סע יצ טסואוועג טינ
 ...ןצרַאה םייב טּפַאכעג ךיז טָאה

 ריא טימ םיא טנעלעגרעטנוא ,ןעירשעגפיוא ךיילג טָאה ַאטעי

 -נײרַא ןוא ןסָאלשעגפיוא ,רעכעה ּפערט ַא ןגיטשעג ,םערָא ןשיגרענע
 גנוניואוו רוטינרַאג ,רעניילק ריא ןיא טסַאג ןטכַאװשעגּפָא ריא טריפעג

 םעד ןיא םיא טצעזעגניירַא ,קילבנגיוא ןייא ןייק קידנרילרַאפ טינ ,ןוא |

 ןטשרע ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,לעטָאפ ןעמעװקַאב ןקיצנייא-ןייא

 ,לגיּפש ַא טימ דָאמָאק ַא ןגעקַא רעמַאק
 טָאה ,טעקַאשז ןצרוק ריא ןוא עלעטיה ריא ךיג רעייז קידנעוטסיוא

 טציא זיב זיא סָאװ ,ןיורק-רָאה עצלָאטש עסייוו-רעבליז ריא טײרפַאב יז
 טייק רענרעבליז רעד טימ טסורב עכיוה ריא טײרפַאב ,טקירדרעד ןעוועג
 רעייז ייברעד ןוא ,ןירעטכיר ַא ייב יו ,עזולב עצרַאװש רעד רעביא
 : טנקסּפעג גנערטש

 ךיז וטסלָאז ךיילג ? טסרעה ,ןגייל ךיילג רימ ייב ךיז טסעוו ---

 ,..קיטשירפ ריד גנַאלרעד ןוא טעב סָאד טכערוצ ךַאמ ךיא ! ןָאטסױא
 ! ָאזלַא

 זיא ױזַא ,ןזָאלעגּפָא ןוא שיטַאמגעלפ ןעוועג זיא רע יו ױזַא טקנוּפ
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 ךיילג ןוא ןדנובעגנָא לכעטרַאפ ןסייוו ַא .קיסיילפ ןוא קנילפ ןעוועג יז
 טשרעה עכלעוו ,יורפ  ַא ןופ ןעזסיוא ןטנַאזָאּפמיא רעמ-ךָאנ ַא ןעמוקַאב
 ןייק .ךיוא ןַאמ ןרעביא רָאנ ,טּפַאשטריװ רעניילק ריא רעביא רָאנ טינ
 ריא רעטנוא ךיז טניפעג רענעי יבַא ,ןַאמ סעמעװ טינ הנימ-אקפנ
 . . . טכיזפיוא

 ןגיא עטכַאמרַאפ-בלַאה טימ לעטָאּפ ןפיט ןיא ןסעזעג זיא ןירב

 וליפַא טכַארטעג טינ ןוא טײקנפלָאהַאבמוא רעסיז ןופ ליפעג ַא טימ ןוא

 רע טניז ,ןבעל ןיא לָאמ ןטשרע םוצ .עזָאּפ עמעװקַאב ןייז ןטייב וצ
 ,םייה רעטלַא רעד ןיא רעטומ ןייז רעסיוא ,ןעיורפ טימ ןָאט וצ טָאה
 טנעה עשיטָאּפסעד עניילק רָאּפ ַא ,טנידַאב ךעלטנירג ױזַא רע טרעוו

 ןָאט וצ ידכ ,םורַא ןעלצנעט ןוא ךיז ןגעװַאב סיפ עטקָאטעג-קידלוקסומ ןוא

 יו ,קידרעפעלש-בלַאה ױזַא ךיז טציז רע ןוא ,עטסעב סָאד םיא רַאפ
 -ײרּפש ַא יו םיא רעביא טפירט עטוג סָאד ןוא ,עקסעפ ַא ןָא קרעט ַא

 ...ןגער

 טקוקעגמורַא רָאנ ךיז רע טָאה סעיוו עטזָאלעגּפָארַא-בלַאה יד ךרוד

 -ןטנעדוטס רעזירַאּפ ַא ןופ גנוניואוו רעמיצ-ייווצ עשיּפיט ַא ןעזרעד ןוא
 לעטָאפ ַא ,רעמלַא-לגיּפש ַא .גנורילבעמ רעװָאברַאקס ַא טימ ,לעטָאה

 -טרעדנוה ַא ,לגיּפש-טעלַאוט ַא טימ דָאמָאק ַא ,טציז רע ןכלעוו ףיוא

 ןיא .רעמיצ-טסַאג רעד זיא סָאד -- ליד ןפיוא טעּפרַאק רענעקנַארפ
 טעב עשילגנע עסיורג ַא ,ךעלגנאהרָאפ עטמולבעג ענעמונעצ טימ ,ןטייווצ

 -ָאה עכלעזַא ןיא ךעלטנייוװעג יו ךיוא .ןעגנַאטש-שעמ עטרילוּפ טימ

 טימ קילַאװ ַא טינ .סנּפָאקוצ רעד ןעוועג רָאנ זיא ךעלטנייוועג-טינ ,ןלעט

 ענעכוּפ עסיורג ייווצ טימ קידעּפושמ ןוא ךיוה רָאנ ,ךעלעשיק עכַאלפ
 ןיא ,םייה רעטלַא רעד ןיא טַאהעג ביל סָאד טָאה ןעמ יו ױזַא ,סנשיק

 ןעמונעגטימ ןעזָאר ַאטעי טָאה ,סיוא טזייוו סע יװ ,ןלױּפ ןיא ןוא עטיל

 ןטימ ,ןַאמ ריא טימ טדיישעג ךיז טָאה יז ןעו סנּפָאקוצ ןקיזָאד םעד

 -רַאקס רעזירַאּפ םעד טָאה סָאד ןוא ...ןטשרע ןטימ יװ ױזַא ,ןטייווצ
 רעד ןיא ,טָאה ןירב ןכלעוו ,טייקשימייה ַא ןבעגעגוצ רעגעלעג ןווָאב
 טָאה סָאד ךיוא .בוטש ןיא רעטומ ןייז ייב רָאנ טנעקעג ,טנגוי רעירפ

 .ןגינעגרַאפ ןפיט ַא טפַאשרַאפ םיא טָאה ןײלַא ןקוקנָא סָאד ,ןָאטעג-טוג
 םורַא טקסועעג ,טנעה עשהירב עריא טימ ,ןיוש ךיז טָאה ַאטעי טרפב
 ,קעדוצ ןטכייל םעד טקעדעגפיוא ,סנּפָאקוצ םעד ןגָאלשעגפיױא ,טעב ריא
 ןגיוברַאפ טָאה ןוא סַאלטַא ןטמולבעג ןופ עקעד עטּפעטשעג ַא ךָאנרעד
 'וצ ידכ םינּפַא ,ןוא .ךעלייל ןסייוו-יינש ַא טימ קעיירד םענייש ַא

 רעגעלעג םוצ ןוא טייקיצרעהמערַאב ריא וצ יורטוצ רעמ ןענירב ןבעגוצ
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 ךרוד ,ןטייוורעדנופ טרעכיזרַאפ םיא יז טָאה ,םיא רַאפ טיירג יז סָאװ
 : ךעלגנַאהרָאפ יד

 וד .יירעשעוו רעד ןופ טשרע ...ןגױצַאב ירפרעדניא טנייה ---
 ? טינ טסרעה וד יצ ,טסרעה

 טעשטשעיּפעג ןוא קידרעפעלש ךיז רע טָאה ...רעה ךיא --- }

 | | | .ןפורעגּפָא
 ריא טרעהרעד םורָא טונימ ַא ןיא ךיז טָאה --- !קיטרַאפ ---

 ? וטסטלַאה ואוו --- ,לוק-טסורב רעשהירב
 קיטכיזרָאפ ןוא טרַאװעג עלייוו ַא טָאה יז .טרעפטנעעג טינ טָאה רע

 רע זַא ןעזרעד .ךעלגנַאהרָאפ ענעפָא-בלַאה יד רעטניה ןופ םיא וצ סױרַא
 -עגנָא רעדיוו םיא ףיוא יז טָאה ,ןָאט וצ ןביוהעגנָא טשינרָאג ךָאנ טָאה

  :ןעמערב עצרַאוװש יד ןשיוצ שטיינק ןברַאה ַא טימ --- לָאמ סָאד .,ןעירש
 ,ןײג ..?רעדילק יד ןיא ?ןעורסיוא ךיז וטסליוו ױזַא טָא --- |

 | /..!ןפלעה ריד לעװ ךיא ,זָאל ! ןיינ
 ענייז ןופ ןקע יד ןּפַאכנָא טלָאװעג ןוא ןגיובעגנייא ךיז טָאה יז

 : ןזָאלרעד טינ ןוא ןרָאװעג-טיור רע זיא .ךעלרינש-ךיש
 ...ןײלַא לעװ ךיא ! סָאד טינ רָאנ ,ןיינ ,ןיינ ---

 טָאה יז יװ קידוועריר ױזַא טינ רעבָא ,רעקידוועריר ןרָאװעג זיא רע

 ,רעירפ יו רעכייוו לסיב א ,ןרעטנומפיוא ןעמונעג םיא יז טָאה ,טלָאװעג
 / ןָאט ןכעלגנערטש ַא טימ ץלַא רעבָא

 ,טנוזעג טינ טסיב ..!וד עלערַאנ !לסיב ַא רעכיג ,רעכיג ---

 ...? טינ טסזָאל וד יצ ,טסזָאל וד .ןעלּפענקפיױוא רעסעב לעוװ ךיא ,זָאל

 ,ןעײרשנָא ןכעלרעדנואוו ַאזַא ןופ ,ןיײרַא לטניּפ ןיא ןפָארטעג טָאה יז =
 לגניי סיוא ןרָאװעג זיא רע טניז ,טרעהעג טינ גנַאל ןיוש טָאה רע סָאװ
 עקידלציק ןפָאלעגנָא םיא ןענייז ,ךעטרַאפ סעמַאמ רעד ןופ קעװַא זיא ןוא
 ענזירּפָאק ןרָאװעג זיא ןײלַא רע ןוא ,ךעלּפעל-ךגיױא יד רעטנוא ןרערט
 ןופ ןעמוק טגעלפ רע ןעוו ,ןרָאי-רעדניק יד ןיא יוװ ,קידוועמעש-טינ ןוא

 טגעלפ ענייז עמַאמ יד ןוא ,ןגיוא עקידרעביפ טימ ,רעטליקרַאפ ַא רדח
 ,ךיזןָאטסיױא ןפלעה םיא

 רעסעב .טינעג רעייז ןוא טסנרע רעייז ןפלָאהעג םיא טָאה ַאטעי ==
 ,סרעטלעהַאב עטעליּפשרַאפ ענייז עלַא ןיא ןפָארטעג יז טָאה ,ןײלַא רע יו
 :ןלעפַאב עצרוק טימ ןוא ןעגנורירַאב עטרַאצ טימ ייז טמעטַאב ייברעד

 טָאה סָאד ךיױא *.,!ןײלַא ךימ זָאל !וצ ךיז ץעז ! ףיוא ךיז לעטש,
 זיא רע ןעוו ,לַאפ ַאזַא ןיא דלודעגמוא סרעטומ ןייז טנָאמרעד ןענירב

 קילג סָאד .רעכיז ןוא קרַאטש --- יז ןוא טציירעג ןוא ךַאװש ןעוועג

 רעדעי טימ ןסקַאװעג זיא יורפ רעביל ןוא רעשיגרענע רעד טָא ןגלָאפ וצ
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 .טפיה רעלופ ריא ןופ גיוו ןדעי טימ ,טנעה עקנילפ עריא ןופ גנוגעװַאב

 ףיוא ןרעו וצ קירוצ םענעסקאוורעד ַא רַאפ קילג ַא לָאמטּפָא זיא סע

 ךיז רעביא ןזָאל ןוא ,עלעגניי-לוש ַא יו ,ןפלָאהַאבמוא ןוא ןיילק עלייוו ַא

 ,שיטָאּפסעד יא ,טרַאצ יא ןענייז עכלעוו ,טנעה-ןעיורפ רָאּפ ַא ןקיטלעוװעג
 ,טייצ רעבלעז רעד ןוא ןייא ןיא

 ענייז עלַא ןופ טײרפַאב ןצנַאגניא יװ טעמכ ךיז טָאה רע ןעוו

 טנַאה ַא רַאפ םיא יז טָאה ,דמעה ןייא ןיא ןבילבעג זיא ןוא רעדיילק

 .טקעדעגנייא ןוא טגײלעגקעװַא םיא ,טעב ןטכַאמעג ריא וצ טריפעגוצ
 ןעמונעגכרוד םיא טָאה רעכעלייל עטלַאק יד ןופ רעטיצ רעטשרע רעד

 רע טָאה םעדכָאנ ךיילג ןוא ,ןּפיל יד ףיוא שוק רעליק סַאטעי יװ יױזַא

 ןוא םירבא עטרַאטשרַאפ ענייז עלַא ןיא טייקכעלמעװקַאב ַא טליפרעד

 טלָאװ רע ןעוו .ןעמונעגנָא םיא טָאה האנה רעפיט ןופ ליפעג קידלציק ַא

 רעד ןיא יוזַאםתס ,טעקיכיכעצ טציא ךיז רע טלָאװ ,טמעשעג טינ ךיז
 ךיז רע טָאה קידלציק ןוא םעװקַאב ױזַא טקנוּפ םערָאװ .ןיירַא טלעוו
 טָאה רע ןעוו ,טיײהקנַארק ַא ךָאנ ,ןרָאי-רעדניק יד ןיא לָאמנייא טליפרעד
 . ןיא רעטומ ןייז ייב טּפַאכעגפיוא ךיז ןוא ןרעוו-ןזענעג ןביוהעגנָא ןיוש

 ןופ חיר ןשיפיצעּפס ןטימ ,סנּפָאקוצ םענעכוּפ ןכיוה ַא טימ טעב ןכייוו

 ,ךיורבעג ןשימייה ןטױל ,זיא ָאד ךיוא .ךיצ ןפיוא רָאה סרעטומ רעד
 -רַאפ ןוא ץַארטַאמ ןשיזיוצנַארפ ןרעביא ענערעּפ ַא טײרּפשעגסיױא ןעוועג
 האנה עפיט ןייז טָאה ןירב .לָאמַא ןופ סונעג ןשרעדניק םעד טמָאקלופ

 ןכייו םעד ןטעלג ןעמונעג טנַאה ןייא טימ .,ןטלַאהקירוצ טנָאקעג טינ

 -עג רעד ןופ סַאלטַא ןטַאלג םעד --- רעטייווצ רעד טימ ןוא טעברעטנוא
 טימ סנזעוו עקידעבעל ןעוועג ןטלָאװ סָאד יו סעּפע ,עקעד רעטּפעטש

 ןגיוא ענייז .בייל ןטָאמ ןייז וצ ןוא םיא וצ טפַאשביל רעטעיַאטרַאפ ַא

 ךרוד ןײרַא םיא ןיא טפירט סָאװ ור רעד ןופ ןסָאלשעג-בלַאה ךיז ןבָאה

 ןענייז סיפ יד זַא טריּפשרעד רע טָאה טציא טשרע .ךעלעכליימ-טיוה עלַא
 .ייוו ןעוט רעסעלשדןכָאנק יד ןוא ןעיצ ןרעדָא יד זַא ,טלעק רַאפ רַאטש םיא
 טּפעלשעג גנַאל ךיז טָאה רעכלעוו ,רעדנזייר ַא סָאד טריּפשרעד ױזַא
 טּפעלשעג ןוא סופוצ ןעגנַאגעג ,ןרופ ףיוא ךיז טלסיירטעג ,ןענַאב טימ

 טגָארט טעּפמיא רעד ,טינ סָאד טרַא אפוג ןעגנוגנערטשנָא יד תעשב .קעּפ

 ןיא ןײרַא ךיז טגייל ןעמ זַא ,טָא ,ןטייקירעוװש עלַא רעביא-טגָארט ןוא
 עכייוו ןיא םורַא ךיז טיירד בייוו רעדָא רעטומ יד ןוא טעב רעשימייה רעד
 ןעיצ ןָא ןביוה טלָאמעד טשרע ,טעוװענליּפ ןוא גנוטכַא טיג ,ךיש-קעטש
 ...ייוו ןעוט ןוא ּפָא ךיז ןזָאל ןרעדָא עטנַאּפשעג עלָא ,רענייב יד

  ףױא ַאטעי טליּפשעג טציא ָאד טָאה רעטומ ןוא יוהפ עיירט יד

 ,םיא טלדנַאהַאב ןטבילעג ַא ןוא דניק ַא יו .,ןעמַאזוצ ןדייב ,לָאמ ןייא
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 ' טגנַאלרעד ןוא טכָאקעגפיוא טייהרעליטש ךָאנ יז טָאה --- קיניײװ רעמָאט

 ןשירעבייוו ריא טימ .ןרוטיפנָאק-ענילַאמ טימ ייט ןקידנקעמש זָאלג ַא םיִא
 סנירב ןעמָאקלופרַאפ יז טעװ םעד טימ זַא ,טליפרעד יז טָאה טקניטסניא

 ...ןןרָאי-רעדניק ענייז טימ ךיילגרַאפ ןיא ,ור ןייז ,האנה

 ,זָאלג ןופ ןעקנורטעגּפָא ןגינעגרַאפ רעדנוזַאב ַא טימ טָאה ןירב

 םַאזגנַאל זיא האנה עקידנסקַאװ יד ןוא ןרוטיפנָאק יד ןבעגעג:שַאנ ַא

 טייג עביל יד זַא ,ןעמ טגָאז ךיירטסע ןיא ,טפַאשביל ןיא ןעגנַאגעגרעביא

 ךרוד ךיוא טייג יז .קיטכיר זייוולייט רָאנ זיא סָאד . ..ןגָאמ ןכרוד
 טפַאש יורפ עגולק ַא סָאװ ,טייקרעכיז ןוא טייקכעלטימעג רענעפַאשעג רעד

 ,יורפ רעגנערטש רעד טָא וצ ץלַא סָאד טמוק יו רעבָא ,ןַאמ ריא םורָא
 טסעפ לָאמעלַא טלַאה סָאװ ,טכנעלעגרעביא ליפױזַא ןיוש טָאה סָאװ

 ןוא רעגניפ-גייצ ריא םורַא לדנעמיר ןטימ ,טנַאה ןיא עריא שַאט יד

 ? ןייז טרַאצ ױזַא ןגעווטסעדנופ ןָאק

 ,טכַאלעגפיוא טקיצטנַא ןירב טָאה --- ...ןעמַאמ ןיימ ייב יו ---

 ! רימ ןבעל ךיז ץעז ,םוק ,ַאטעי ---
 -קעװַא םיא ןבעל ךיז יז טָאה --- ...ןייז ךיוא ךיא ליוװ סָאד ---

 ןּפיל יד ןיא םיא ןבעגעגישוק ַא טכייל-ךעלרעטומ ןוא טצעזעג

 ? רעדניק ענעגייא ענייד ןענייז ואוו ןוא ---
 טימ טרעפטנעעג ץרוק יז טָאה --- ....ןזָאלרַאפ ךימ ןבָאה ייז ---

 .ןגיוא עצרַאװש יד ןיא ןטָאש ןקידנפיולייברַאפ ַא
 ...ןַאמ ןייד ? ןעזָאר רעה ןוא ---
 ,ןזָאלרַאפ ךיא בָאה םיא ---
 ..1 טכער ןבעגעג ריד טינ ןבָאה רעדניק יד ןוא ---

 -רעבליז ןטימ ןבעגעג-לקָאש ַא קיטעמוא ןוא ץרוק רָאנ טָאה ַאטעי

 ,ּפָאק ןסייוו
 ,ןטעבעג רע טָאה --- !לָאמַאכָאנ ךימ שוק ---

 :זָאלג ןפיוא ןזיוװעגנָא םיא ןוא טגלָאפעג טָאה יז

 .!ןעקנורטעגסיוא טינ ךָאנ טסָאה ---

 ....יקסנָארבַאג וליפַא ! ַאטעי ,טינ ךיד ןעק רענייק .. . ךָאנרעד ---
 .ןעיורפ ןיא יו ,עיגָאלָאיב ןייז ןיא טבילרַאפ רעמ זיא רע ---
 .עזייב ַא טסיב וד זַא ,טניימעג ךיא בָאה הליחתכל ---
 .ריד ןגעוו טַאהעג ךיא בָאה גנוניימ עבלעז יד ---
 ? ןטיבעג גנוניימ ןייד וטסָאה ןעוו ןוא ---
 ןייד זַא ,ךעלקילגמוא טסיב וד זַא טלייצרעד רימ טָאה ןעמ ןעוו ---

 ךיד ךיא בָאה טלָאמעד .טשינרָאג ַא םענייא טימ קעװַא ריד ןופ זיא יורפ

 | .. .ןעזרעד רערָאלק

 ! יורפ ַא ןופ טייקשירעעזלעה ַא --
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 !לגניי ַא ןופ טייקירעגיינ ַא --

 טינ רעמ לעװ ךיא !יױזַא ךימ טעלג !ןרעוו זייב טינ ,ונ ,ונ ---
 ...רעטרעוװ ךוז ךיא .ןגָאז סעּפע ךָאנ ריד ליוו ךיא .קירעגײנ ןייז

 טנַאה רעטסעפ ןוא רעניילק ריא טימ טעלגעג םַאזגנַאל םיא טָאה יז

 רעגעלעג ןכייוו ןופ לעשטנילָאיװ ַא יו טמורבעג ריא וצ טָאה לוק ןייז ןוא

 | : סױרַא

 טשרע ,שילעז רעדָא ןעלרעּפרעק ,קנַארק זיא רע ןעוו ,שטנעמ ַא --

 ,טלעוו רעד ףיוא זיא רע טנלע יו רע טליפרעד טלָאמעד
 טלָאמעד זיא גנולייצרעד סיָאטסלָאט ןיא שטיליא ןַאװיא ןייא טינ

 ,ןײלַא רֹע טינ ,ןיינ ,טנלע ױזַא

 -רַאפ ןײרַא ןקוק רעדניק יד ןעוו וליפַא ,ָאד זיא יורפ יד ןעוו ןליפַא
 .ןעײרעליּפש ערעייז וצ קירוצ דלַאב ןפיול ייז ...טגרָאז

 ריא ףיוא טקוק סָאװ עקיצנייא יד זיא יז ,טבעל יז ביוא ,רעטומ ןייא
 ךָאנ טשטנעב יז .ןייז טינ לָאז רע ןסקָאװרעד יװ ,דניק ַא ףיוא יװ ןוז

 יו ױזַא ,טפול רעיור רעד רַאפ םיא טציש יז ,עלעּפעק קילָאמַא ןייז ץלַא

 ,טלעוו רעזייב רעד רַאפ

 סָאד ץלַא טרילרַאפ ױזַא ,רערעוװש טײהקנַארק יד טרעוו ןוא

 רעד וצ, :ןצרַאה ןפיט ןיא ךָאנ טערָאט גנובערטש ןייא ,טייקידתושממ

 "..!ור רעסיורג)
 סָאװ .טגרָאזַאב ןשטנעמ עטנעָאנ ןענייז טנעוו רעטניה ואוו ץעגרע

 ,גנַאגרעביא ןסיורג םעד ןופ ייז ןסייוו סָאװ ? םינָארַאנ יד ,ייז ןגרָאז

 ? ריד ףיוא טרַאװ רעכלעוו

 -ַאב-ףיט ןוא עטנעָאנ יד טָא וצ ,ייז וצ וטסָאה תונמחר ענדָאמ ַא

 ןױש טסיב וד ןכלעװ וצ ,ליצ ןופ טיײוװ ךָאנ ןענייז יז :עטגרָאז

 םירוסי עשילעז ןוא עכעלרעּפרעק עלַא ואוו ,"ןטרָאד, םוצ ;טנעָאנ רָאג

 | | ,ףיוא-ןרעה

 טעוװ ףוס םוצ .טייקליטש עכעלדנעמוא יד ןעוועג .זיא ביוהנָא םוצ

 -למוט ןוא רעצרוק ַא רָאנ זיא ןבעל סָאד ,טייקליטש עכעלדנעמוא יד ןייז
 ...רעטייווצ רעד וצ טייקליטש ןייא ןופ גנַאגרעביא רעקיד

 ןוא רעסעפ עטלעטשעגנָא טימ ,ַאזַא םָארַאּפ רעגנע ןַא זיא סע

 טימ ,ןעגנוי עבָארג ןוא דרעפ ןופ שינעּפוטש ַא טימ ,קעז עטגײלעגנָא

 ,תובחר יד טמוק ןרָאפרעבירַא ןכָאנ דלַאב רעבָא . . . טסימדוק ןופ חיר ַא
 / ,..גנואיײרפַאב עסיורג יד

 ייב ,ָאד ךיא ליפ ור רעפיט ןוא גנואיירפַאב רעד טָא ןופ רוּפש ַא
 .טעב רעכעלרעטומ ןייד ןיא .רעמיצ םענעדיײשַאב ןיא ,ַאטעי .,,ריד

 סָאװ ,אכבה:םלוע עלעסיב סָאד רַאפ !ַאטעי ,טשטנעבעג רימ יז
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 ,הזה:םלוע רענעבירטעגרעביא ןוא רעשימרוטש רעד ךָאנ ,ָאד רימ טסיג וד

 -ךעלנייּפ ױזַא ןיב ךיא רעכלעוו ןופ ,ןגױצעגנײרַא ךימ טָאה ןעמ ןיהואוו
 ,..טַאז

 עמערַאװ ייווצ טימ ןעמונעגמורַא זדלַאה ןייז םיא טָאה ַאטעי
 :טנעה

 טסיב וד טשרע .רעלָאמ ַא טסיב וד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןעמ ---
 ? טצָאּפ ןיימ ...טעָאּפ ַא רָאג |

 ,רעטרעוו טימ יװ ױזַא ,ןברַאפ טימ ןדייר ךָאד ןָאק ןעמ .רענייד ---
 !ַאטעי עביל

 טסיב וד .ךיז ןפעלק ןגױא ענייד ! טינ דייר ,רעמ טינ דייר ---

 | | ,דימ
 .ַאטעי ,דימ רעייז ,דימ ןיב ךיא ---

 ןעוועג זיא עכלעוו ,טנַאה ריא רעטנוא טלמערדעגנייא רע טָאה ױזַא
 .ןגיוא עריא יוװ קידנטעלג ןוא טרַאצ ױזַא טקנוּפ
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 ךיז טָאה רע ןעו רעבָא ,טינ רע טסייוו ןּפָאלשעג זיא רע ליפיוו
 -עגּפָארַא-בלַאה ןופ טלקנוטרַאפ ןעוועג רעמיצ רעד זיא טּפַאכעגפױא
 ןױש זיא סע .גָאטירעבמעװָאנ ןקידנעייגרַאפ ןופ ןוא סערָאטס ענעזָאל
 טימ טשימעגסיוא לדנגער טלַאק ַא .רעגייז ַא ריפ ךָאנ ןעוועג יאדװַא
 -עג ןוא ןבױש עטזױלבטנַא עטשרעטנוא יד ןיא ןסימשעג טָאה יינש
 ןוא רעסיז ךָאנ ,טעב ןטמערַאװעגסױא ןוא ןכייוו ןיא ,ןגיל סָאד טכַאמ
 טנעמָאמ ַא ןיא ,ןגינעגרַאפ רערעסערג ןייק ָאטינ זיא סע .רעכעלטימעג
 ןרעטנוא םערַאװ ןוא טצישעג ךיז ןליפ וצ יװ ,טײקטַאמ רעשיזיפ ןופ
 טגנילק ןגער רעד .רעטעװ ןטכעלש ןקידנסיורד ַא ןופ טנעמינָאּפמָאקַא
 .טיילפ ַא יװ ךיז טייגרַאפ ןעמיוק ןיא טניוו רעד .קיזומ יו טלָאמעד
 ,םיא םורַא ןפַאשעג טייקכעלטימעג עקיזָאד יד טָאה עכלעוו ,יד רעבָא
 .ןײלַא םיא ןזָאלעג .ָאטינ ָאד זיא יז ? יז זיא ואוו

 דניק ַא יו ןבעגעג-ףור ַא יז קידנעשטשעיּפ רע טָאה -- ! ַאטדעי --
 | .ןעמַאמ ןייז ןעז ליוו ןוא ףיוא ךיז טּפַאכ סָאװ

 לָאמ סָאד .םיא וצ ןעמוקעגניירַא ךישי-בוטש עכייוו ןיא זיא יז
 ,רָאה יד רעביא לבַײה-ןציּפש ַא טימ טָאּפַאק ןעװעזָאר ןזיױל ַא ןיא

 .ןעגנוזעגסיוא ליטש יז טָאה -- ..?ךיז ןפָאלשעגסױא ,ונ ---
 ? "ןוז ןיימ, :ןבעגעגוצ טינ וטסָאה סָאװרַאפ ---
 --- ,ןגוא עקידלקניפ טימ ןָא םיא טקוק ןוא יז טכַאמ -- ,ָא --

 ..! ױזַא ןָא טינ רעסעב ךימ קוק ! רימ וטסיב ןוז רענייש ַא
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 1 רעירפ יו שרעדנַא סיוא ךיא עז !ַאטעי ,טנַאה ןייד ---

 ....שרעדנַא ץנַאג ! ַא ,ָא --
 ? ךיד ןיא ןיב ךיא טבילרַאפ יװ וטסליפ ---

 | ...ןסיוװ טינ ליוו ךיא ---
 ךָאד ךיז וטסָאה ,ַאטעי ,רימ בילוצ .קיטכיר טינ זיא סָאד --

 .דמעה ןרעביא ןבילבעג ריד זיא טָאּפַאק-בוטש ןייא .ןָאטעגסיױא
 ןָאק סע .טיורב:טנווָא ריד רַאפ טיירג ךיא ! ױזַא טינ ףיטש ---

 .- ןענערב ןּפַאכ
 .רעכליב ןיב ךיא .ךיוא ןערב ךיא ---
 ,רעטעּפש ,רעניימ רערעייט ---
 ּפָארַא ףרַאװ ץלַא רַאפ רעירפ רָאנ ..? רעטעּפש סָאװרַאפ ---

 ,לבייה ןייד 8

 ? טינ ריד טלעפעג ---
 ןגױא ןוא ןעמערב עצרַאװש יד רעביא רָאה עסייוו ענייד ---

 .רעסעב רימ ןלעפעג
 -סיוא ךיִד טָאה רעװ ..'! טסָאה וד סעיזַאטנַאפ ַא רַאפ סָאװ ---

 ? טנרעלעג
 | ןוא ץרַאװש ןופ טסַארטנָאק רעד .סעיזַאטנַאפ ןייק טינרָאג ---

 .רענעש זיא ױזַא ,טנַאקיּפ ױזַא ,ףרַאש ױזַא זיא טכיזעג ןייד ןיא סייוו
 "עג ַא ןיא עזיקרַאמ ַא יו סיוא וטסעז ,רָאה עסייוו עגייד ןיא ,רעטציא

 ,ןטנצפופ םעד יאול ןופ ףיוה ןיא ,קירַאּפ ןטרעדוּפ

 ... טָאּפַאק ןיא עזיקרַאמ ַא ---
 ןקיטפַאז ַא רַאפ סָאװ ! ּפָארַא ףרַאװ ...קירעביא זיא רע ךיוא ---

 ןטלָאװ סַאנרַאּפנַאמ ןופ סעקלעדָאמ עגנוי יד ,טסָאה וד בייל ןטַאלג ןוא

 יד ןוא .יינש יװ סייוו ןוא ליק --- ּפָאק רעד .ןייז אנקמ טגָאמעג ךיד

 ןפיט ןיא ןוז טימ טּפַאזעגנָא ןביורטנייוו עצרַאװש .סייה --- ןגיוא

 ,טנָאקעג ייז ךיא טלָאװ ןעקנירטסיוא  ...יינש
 ? רעדניק ןופ ןעמַאמ ַא טימ סָאד ןעמ טדער ױזַא ---
 ? ןַאמנגנוי ןדמערפ ַא סָאד ןעמ טריפרַאפ ױזַא --
 ...ןלַאפַאב ךימ וטסיב רעדליוו ַא יו ! א ,ָא --
 !ןלעפַאב טסלָאז וד .ריד ןלַאפעג סיפ יד וצ רָאנ ,ןיינ ---

 .ךיילג ,ןגער ןיא ןוא יינש ןיא ,קעװַא ךיילג ךיא ייג --- וטסייה

 טימ ָאד ביילב .טניימעג סָאד ךיא בָאה ױזַא טינ ! ןיינ ,ןיינ ---

 | : ! רימ
 !ַאטעי ,ביילב ךיא ---

 ןפיוא ןברק ַא .ןייז ךיא ליוו רענייד ןברק ַא יו ...! וד ,וד ---
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 רעטרעדנוה ןשיװצ .טעבעגסיוא ריד רַאפ בָאה ךיא סָאװ ,טעב ןסייוו
 ,רעניימ ןייז טסעװ וד זַא טסואוועג בָאה ךיא .ןעזרעד ךיד ךיא בָאה
 .ןעזרעד ךיד בָאה ךיא רָאנ יו ,רעניימ ןצַאגניא

 ןוא .שינעלמרומ רעטקיצטנַא ַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא זיא לוק ריא
 ןרעטנוא טגָאלש סע טולב סייה ַא רַאפ סָאװ ןעזרעד ןירב טָאה טציא טשרע
 ןדנוצעגנָא ,גנַאגרעביא םוש ַא ןָא ,ךיז טָאה יז ,ּפָאק ןסייוו ריא ןופ יינש
 ךיזךבעלוצסיוא טכוז סָאװ ,יורפ ַא ןופ ןרעייפ עכעלרעדנואוו עלַא טימ
 ןוָאלעגרעביא טשינרָאג .טפַאשקנעב רעקיטסברַאה רעטצעל ריא ןיא
 -נייא ,טּפַאכעגמורַא םיא יז טָאה ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ .םענייק רַאפ
 .רעביא עלייוו עלַא רעטרעװ ערוכיש עריא ןוא ,םיא ןיא ךיז טלגענעג
 : :ןענייוו ןוא ןשוק טימ ןסירעג

 טלָאװ רעטומ-ךלימ ןייד .גנילגיוז ןיימ ןעוועג וטסטלָאװ יַאוולה ---
 עלַא ןיא ןײרַא לָאז טסירב עניימ ןופ טפַאז רעד .ןייז טפרַאדעג ךיא
 ןײגקעװַא ןענָאק טינ טסלָאז .רימ וצ ןדניבוצ ךיד ןוא ןרעדָא ענייד
 ןטלַאה רעדיוװ ןוא ,קירוצ ןפיול --- ןײגקעװַא טסעוװ וד ןעוו ןוא ,רימ ןופ
 .טייקנבעגרעביא ןופ רָאנ טײקכַאװש ןופ טינ ,ךעטרַאפ ןיימ רַאפ ךיז
 -פיוא .ךימ ןקוקנָא ןוא טעברַא ןטימ ןיא גָאטיײב ןפיול רימ וצ טסלָאז
 ריד ןופ ךימ טָאה רענייק יצ ,ןקוקנָא ךימ ןוא טכַאנ ןטימ ןיא ךימ ןקעוו
 ...ןעמונעגקעװַא טינ

 ,ריד ןבעל ָאד ןיב ךיא !ןָא ךימ קוק .ןגיוא יד ףיוא-ןפע ,ַאטעי ---
 ! טינ ןייוו .ריד טימ ביילב ךיא

 סייוו ךיא .,ךיז ןענייווסיוא ךימ זָאל ! טינ רעסעב רימ רעטש ---
 ...גנַאל ףיוא טינ זיא'ס זַא ךָאד
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 -ָארט רעזירַאּפ עטנגעררַאפ יד ןיא ןעוו ,טנװָא ןיא גָאט ןבלעז םעד
 ,סענרעטמַאל עקידנטכיול-קידלּפענ ,עסיורג יד טלגיּפשעג ךיז ןבָאה ןרָאוט
 טָאה םיא לייוו ױזַא טינ .םייהַא ךיז וצ טרעקעגמוא ןירב ךיז טָאה
 רעד ןופ דליב ןטימ עילעטַא רעטצייהעג-טינ ןייז וצ ןגיוצעג קרַאטש ױזַא
 -עילַאק לַאטורב ױזַא טָאה שנַאלָאס סָאװ ,לקניוו ןיא *טכַאנ רענירג;
 םעד ןּפַאכּפָא טסולגעג ךיז טָאה םיא לייוו ,ױזַא םתס רָאנ ,טכַאמעג
 ןיא ןַאטעי ייב ."רעפסָאמטַא ענעפורעג-ױזַא יד ןטייברעביא ,םעטָא
 לסיב ַא ןרָאװעג ,טכַאנרַאפ ,םיא יז זיא גנוניואוו רעניילק רעד
 ױזַא ןרָאװעג םיא זיא סמערָא עריא ןופ טסיירט יד ןוא : טכידעגדוצ
 ןוא ןייגוצקעװַא דיירסיוא ןַא ןכוז ןעמונעג טָאה רע זַא ,סיז-קידקינָאה
 ןייז ןופ טייקכעלטימעג:טינ ןוא טײקטסוּפ רעד טימ ךיז ןעקנירטנָא
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 -ַאב ןייז ןיא .עדַאנָאמיל רערעטיב טימ יו ױזַא ,גנוניואוו-רעלטסניק

 ,טבילרַאפ יװ רַאבקנַאד רעמ טליפעג ךיז רע טָאה ןַאטעי וצ גנואיצ

 ,טפַאׂשנדייל רעקיטסברַאה ריא ןופ ,טעשטשעיּפעגסױא ןוא טשוקעגסיוא
 ןבָאה עדייב ,ןדירפוצ עדייב .ןבעגעגקירוצ רַאבקנַאד ריא סָאד רע טָאה

 .טיוק ןבילבעג ןוא טליּפשעג קיגיצסיורג
 ,עכעלטע יד .טסיזמוא ןעוועג טינ ןענייז סעיצקעל סשנַאלָאס

 "עג םיא טָאה יז סָאװ ,"הזה םלוע; גָאט ןייא רעד טגָאזעג רעקיטכיר

 ןַא רָאג ןזיוועג םיא ןבָאה ,ןזירּפַאק עכיירטסייג עריא יו ױזַא ,טקנעש

 -רַאפ וצ טינ םיא טנרעלעג ,עביל רעטמירַאב-ליפ רעד וצ גנַאגוצ רעדנַא

 עכעלטיוט עדעי עביל רעד ןיא ןדיימסיוא ,תונכה ףיוא תוחוכ ליפוצ ןריל

 רעד וצ ןייגרעד וצ ידכ .םזיטנַאמָאר םענעזָאלבעגפיוא ןדעי ,טייקטסנרע
 .ךיוה רעד ןיא ןייג ךָאנרעד ןוא אפוג ריא ןופ ןביוהנָא ןעמ ףרַאד עביל

 .רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ,בייוו ןוא ןַאמ ןופ ,תוחוכ עטקינייארַאפ טימ
 טינ לָאמניײק ןוא .ךיוא רעטנַאסערעטניא ןוא רעטניזעג ךס ַא זיא סע

 ןַא ןגָאלקַאב ףױא טייצ ערעייט ןוא תוחוכ עשירעפעש ליפוצ ןרילרַאפ
 ץלַא רעכיג סָאװ ןוא .יינ סָאד ןופ ךיז ןבילרַאפ רָאנ .עביל עטילבעגּפָא

 | .רעסעב
 -קַארּפ רעייז ןוא ןייש רעייז ןעוועג ןענייז ןעגנוטכַארטַאב עכלעזַא

 ןייז ןופ לעװש םעד ןטָארטעגרעבירַא זיא ןירב רָאנ יװ רעבָא ...שיט

 עיר יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,טכיל טכַאמעג ןוא עילעטַא רערעטצניפ

 ןצנעװקעסנָאק עשירעטכיד עלַא רעביא טכיירטש סָאװ ,טייקכעלקריוו
 ןגעלעג זיא סע .ווירב ַא זיא --- ןעזרעד טָאה רע סָאװ עטשרע סָאד

 טפירשטנַאה יד טנעקרעד טָאה רע .ריט רעד רעטנוא טקורעגרעטנוא
 זיא ווירב ןיא .םעטָא ןצרוק ַא טימ טרעװנָאק םעד ןסירעגפיוא ןוא

 : ןענַאטשעג
 טָאה ןעּפול .*טכַאנ עטוג ַא? ןָא ענרעװַאט ןופ קעװַא ןטכענ טסיב,

 -ָאלמ םַאדַאמ .ןצנַאגניא טינ טליפרעד ךיז טסָאה וד זַא ,טגָאזעג זדנוא

 ,טגָאזעג ךיוא רימ סָאד טָאה קעט

 ירַאפ ןוא ירפרעדניא .לָאמ ייווצ ךיד ייב ןעוועג טנייה ךיא ןיב,

 ...ןסױטשעגּפָא ךימ טסָאה וד שטָאכ ,טייג ריד יוװ ןעז טלָאװעג .טכַאנ

 רעביא םורַא ךיז טסביירט .טכעלש ױזַא טינ רָאג ריד זיא עז ךיא יוװ רָאנ
 ,טינ ךױא -- עניימ .ןבָאה טינ ףליה סמענייק טספרַאד ןוא זירַאּפ

 ,ןלַאפרַאפ
 "יא י נָא ס

 -כיילג רענעמונעגנָא ןייז ןופ טכַארבעגסױרַא ךיילג םיא טָאה סָאד

 :ןעלבירג ןעמונעג טָאה רע .,טייקיטליג
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 סעּפע טינ יז טייג יצ ..'! ץרוק וצ .ץרוק לווירב סָאד זיא סעּפע, |

 וצ ליפ ךיז טָאה יז ,ְךַא ..? טניימעג טָאה ןעּפול יוװ ,ךיז טימ ןָאטּפָא

 רענעבעגעגפיוא ריא זַא ,טניימ יז ...רעהַא ןפיול ךָאנ טעװ יז ! ביל

 ...קעװַא ךָאד זיא שנַאלָאס .יירפ רעדיוו ןיוש זיא עילעטַא ןיימ ןיא טרָא

 -רעביא ןַא ,עביל ךעלרעטומ ַא .ַאטעי ַא ָאד זיא סע זַא טינ טסיײיוװ יז
 "..!טרעװ טינ יז זיא לגָאנ-סופ ריא .ַאטעי ענעבעגעג

 ,עקרעשזַאטע רעד ףיוא ווירב סַאינָאס ןבעגעג ץימש ַא טָאה רע
 "עג ,ווירב עטנפעעג-טינ ערעדנַא ךס ַא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה סע ואוו
 ןזײרּפשמורַא ןעמונעג ןוא עלעווייא םענרעזייא םעד ןיא רעייפ טכַאמ

 .טרעקַאלפעצ םַאזגנַאל ךיז טָאה רעייפ סָאד .ליד ןקיכליה ןרעביא

 ױזַא טינ זיא עילעטַא רעטליקעגסיוא רעד ןיא טייקכעלטימעג יד רעבָא
 -ברוד זייוכעלסיב ןענירב טָאה טפול עכעלטכייפ יד .ןעמוקעג ךיג

 :ןוורעג עטכַאװשעגּפָא ענייז טציירעצ רעמ ךָאנ ןוא ןעמונעג

 .ָאד ליפ ךיא סָאװ טײקטסוּפ יד טרעװו ךיא ןיב ןײמעגלַא ןיא;

 ,ןופרעד טמוק סע .עקיטסייג ַא יו טייקטסוּפ עשיזיפ ַא ױזַא טינ זיא סע

 .גנוייעבעל ַא ןרָאװעג ןוא רעלָאמ סלַא ןסעגרַאפ ךימ בָאה ךיא סָאװ

 רעטסעקרָא ןַא ןלעטשנעמַאזצ טלָאװעג ןטפַאשנדײל עניימ עלַא ןופ

 ןוא ןקַאמשעג ךס ַא .עינָאפַאקַאק ַא זיא ןעמוקעגסױרַא ןוא גָאט ןייא ןיא
 םישוח ףניפ עניימ ךרוד ןזָאלעגכרוד ןעיורפ ןוא ןעמויפרַאּפ ,ןרילָאק

 עכעלרעגריב-ןיילק ַא ?ןעמוקעגסױרַא זיא סָאװ ןוא .תעל-תעמ ןייא ןיא
 ענעסקאוורעד ןיוש טָאה סָאװ ,יורפ ַא טימ שינעטלעהרַאפ עסיזיקינָאה
 *,,.טנגוי ריא ןופ ןרוּפש עטצעל יד סיוא טבעל ןוא רעדניק

 רע טָאה ןײלַא ךיז טימ טייקנדירפוצמוא רעקידנסקַאװ ןייז ןיא
 דליב סָאד .*טכַאנ רענירג, רעד ןופ םַאר םעד ןָא ןסױטשעגנָא דָארג ךיז

 -ערש ךיז טלָאװ סע יו סעּפע ,טנַאװ רעד וצ טיירדעגמוא ןעוועג זיא

 -עצ רעמ ךָאנ ןענירב טָאה סָאד דָארג ...םיא ןופ ןטלַאהַאב קידוועק
 ןטלָאמַאב םעד טיירדעגמוא רע טָאה ,סופ ןטימ ,קיצַאשגנירג .טצייר
 ױזַא .קירוצ ףיוא ןטָארטעגּפָא זיא ןוא טקוקעגנָא ףרַאש ,ךיז וצ ךַאלפ
 סָאד טָא .טציא ןעזעגסיוא *טכַאנ ענירג, יד םיא טָאה ךעלריטַאנמוא
 "טשעגנעמַאזוצ ,טרעלקעגוצ !סָאד זיא רוטַארעטיל ? ײרעלָאמ זיא

 גרעב יד .ןיא טכַאנ יד ,ךיז רַאפ --- רוגיפ עטעקַאנ סשנַאלָאס .טעוועק
 ...ךיז רַאפ -- ערעזָא רעקידנּפָאלש רעד טימ

 ןעמונעג דליב םוצ רע טָאה --- 77 געוו ןיא ץלַא ךָאנ רימ טסייטש;

 .ןיזטכייל ןיימ ףיוא רימ טספרַאװ, --- .ןזעו ןקידעבעל ַא וצ יװ ןדייר

 ןדליוו ריא ןיא טקעלפַאב ךיד טָאה שנַאלָאס סָאװ ,ןקעלפ ענעדלָאג יד טימ

 -רעט טימ ןשַאװ ןעמענ ןקעלפ יד לעװ ךיא רשפא טסניימ ...ןרָאצ
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 טסניימ ?ןָאט:הבושת לעװ ןוא ,דניז טשַאװ ןעמ יװ ,ױזַא ןיטנעּפ
 . ךיז ןקסוע לָאמַא רעדיוו ? יינ סָאד ןופ ןלָאמרעביא ןעמענ ךיד לעװ ךיא

 טינ ָאד ריא ןופ לָאז רכז ןײק ..? טײקטעקַאנ סשנַאלָאס טימ

 "...ןקידנע לעװ ךיא ,ןביױהעגנָא טָאה יז ! ןביילב

 ,עקרעשזַאטע רעד ןבעל לקניװ םוצ ןבעגעג-ףרָאװ ַא ךיז טָאה רע

 לזניּפ ןטיירב ןוא ברַאפ-דלָאג טימ קיאָאלס ןבלעז םעד ןבעגעגיּפַאכ ַא
 ןעמונעג ןוא ,טכיורבעג ,טכוזרעפייא ריא ןיא ,ןיוש טָאה שנַאלָאס סָאװ

 סטכער ,*טכַאנ רענירג, רעד ןופ ךַאלפ ןצנַאג ןרעביא ןרימש ןוא ןעּפַאיל

 ןקידנרָאצ ןימ ַא ןיא ייברעד קידנעמורב ,ףױרַא ןוא ּפָארַא ,סקניל ןוא

 :זַאטסקע
 ,וד סָאװ ,"הזוה םלוע, לסיב סָאד ..! ױזַא לָאמַא ךָאנ ןוא ,ױזַא;

 יד רעבָא .טסָאקעג ךס ַא ךימ טָאה ,ןפרָאװעגוצ רימ טסָאה ,שנַאלָאס

 עכעלשטנעמ זַא ,ןעזרעד בָאה ךיא .טנפעעג טרָאפ רימ סָאד טָאה ןגיוא
 עקיזָאד יד טָא יו רעפיט ןוא רעקרַאטש לָאמ ןעצ ןענייז ןטפַאשנדייל

 טסָאה ...ןצכעלָאבמיס ערעדנַא ןוא "טכענ ענירג; ןופ רוטַארעטיל

 ףיוא ןבָאה טינ תונמחר לקערב ןייק ףרַאד ןעמ ױזַא יו ןזיוועג ךיוא רימ |
 ןייק !ּפַאיל ,ּפַאיל .טשיױטנַא ייז ןיא זיא ןעמ ןעוו ,ןעיירערימש עכלעזַא

 ",.,!ןביילב טינ לָאז רכז
 עקיצנַאלג עבָארג טימ טרימשרַאפ ןעוועג ןיוש זיא דליב עצנַאג סָאד

 -הנבל עטעּפַאילרַאפ יד ןטכיולעג-יולב ךָאנ טָאה לקניוו ןייא ןופ ,ןציירק

 ןכערפ טימ ןסָאגרַאפ דלַאב סע רע טָאה ,עקנורַאּפש ַא ךרוד יװ ,טכַאנ
 -ַאב ןצנַאגניא טינ םיא טָאה סָאד ךיוא רָאנ ...טכַאמעג דנילב ,דלָאג

 טלָאװ הטרח שטָאכ ,הטרח רַאפ טַאהעג ארומ ץלַא ךָאנ טָאה רע .טקיאור
 -ָאס זַא ,טכודעג ץלַא ךיז טָאה םיא .ןפלָאהעג סָאװיקינײװ ןיוש ָאד

 טָאה רע עכלעוו ,טכיזעג קידריוקרעמ ריא ןוא טיײקטעקַאנ סשנַאל
 -דטש ןוא טרעדנואווַאב ליפוזַא ,ןענופעג טָאה רע זיב טכוזעג גנַאל ױזַא

 -ַאב טציא ךיז ןבָאה ייז זַא ,דליב ןיא טסַאּפעגנײרַא טָאה רע זיב טריד
 בָארג ױזַא ָאד טָאה רע ןכלעוו ,ןַאװַארַאּפ םענעדלָאג ןרעטניה ןטלַאה
 -סױרַא רעדיוו טייהנייש עטעקַאנ יד טעוװ דלַאב ןוא .טעװעילַאמעגנָא

 : ןכַאלעצ ךיז ןוא דלָאג ןרעטניה ןופ ןעגנירּפש

 טסָאה וד סָאװ זעטניס רענעגנולעג ןייד ךָאד ןיב ,ַאה-ַאה ,ךיא;
 ןיב ךיא :טכַאנ ןוא רעסַאװ ןוא גרעב ןופ טנורג םענירג ןפיוא ןפַאשעג
 ןופ ,עיזענילָאּפ ןוא עּפָאריײא ןופ גנוצעזנעמַאזוצ עשירעלטסניק ןייד

 ןיימ וטסָאה ןטכױלַאב ןוא .קיטָאזקע רעקיברַאפ ןוא רוטלוק רעטריניפַאר
 ,לזדניא-קיניטרַאמ ןפיוא ךורבסיואדזַאקלואוו ןופ ןײשּפָא ןטייוו ןטימ לעז
 טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא טימ טעװעטַארעג ךימ בָאה ךיא טענַאװ ןופ
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 :לסיב 1 סָאד טימ .טױטעג ןיוש ךימ טסָאה וד זַא ,וטסניימ ןעניימ ןוא .קירוצ
 | '.,? טרימשעצ רימ רעביא טסָאה וד סָאװ ברַאפ-דלָאג

 ןעמונעג ןבָאה עטיוט .ןבילבעג ןייטש ןענירב ייב זיא ץרַאה סָאד

 ךיז רע טָאה רעבָא דלַאב ....םיא ןופ ןכַאל רעטסייג עטקיטשרעד ,ןדייר

 : טשרעהַאב קירוצ

 ",..ןרעװ טינ ריד ייב ךיא לע רעשעוו ןייק !וד ,הטרח ןָא;
 ,טנווייל ןטרימשרַאפ ןפיוא טינ ,ךיז ףיוא טינ ,ױזַא קידנעיירש

 ןטשרע םעד טּפַאכעג ,ךיקיזַאג רעניילק ןייז ןיא ןפָאלעגניײרַא רע זיא

 עטרימשרַאֿפ סָאד ןעװעסַאּפ ןעמונעג ןוא קירוצ ןפָאלעג ,רעסעמ ןטסעכ

 ןּפמעט ַא ןפורעגסױרַא טָאה רעסעמ ןטימ ץעז רטעטשרע רעד .,דל"יב

 -עגּפָא ןבָאה געלש ערעדנַא יד ,קיוּפ רענעגיוצעגנַא-טכעלש ַא יו ,"םוב,

 ,ץטיס ןקיליב ַא ןסייר יו טרעהעגנָא ךיז ןבָאה ייז .רעכַאװש ךָאנ ןעגנולק
 ...ףייפ ַא טימ ןוא שטיווק ַא טימ

 טָאה ,ןײרַא טיורק ןיא יו ,דליב ןיא רעסעמ ןטימ ױזַא קידנגָאלש

 םיא ךיז טָאה סָאװ ,לדיל-ןסָארטַאמ סָאד ןעגניז ןעמונעג טקַאט םוצ רע

 ריא טימ טגלָאפרַאֿפ םיא ןוא געט רָאּפ עטצעל יד ןסעגעגנייא ןעוועג
 ,עטכעלש יד יו ,עטוג יד ,םישעמ ענייז עלַא .םטיר ןקיטסולסנבעל
 "ןוא-ריפ עטצעל יד טכַאמעגכרוד טָאה רע סָאװ ןתעגושמ עלַא ךיוא ױזַא

 "ץרוק ןייז ןיא טציּפשעגנעמַאזוצ ,ךיז טכוד ,ךיז ןבָאה ,ןדנוטש קיצנַאװצ

 : קַאה ַא ןוא גנוז ַא ,גנוז ַא ןוא קַאה ַא .גנַאזעג ןקידמעטָא

 ! ענירַאמ רעד ןופ גנוי רעד זיא טָאג

 ,קָאר ןעיולב םעד טגָארט סע רעוו

 *! קָאז רעטלַא ןייק טינ זיא רעד

 ַאזַא טָאה טייקרעטנומ טימ זַא ,טּפַאכעג ךיז רע טָאה ,רעבָא ,דלַאב

 סָאד זיא רעכיג .ןָאט וצ טינ רָאג ,ּפָא ָאד טוט רע סָאװ ,םזילַאדנַאװ
 ךיז ןופ ליו רע עכלעוו ,תורכיש עשינָאלװיײט ַא ,ַאזַא שינעמענַאב ַא

 דנַאש ַאזַא ייב ןיילַא ךיז טּפַאכעג .ערַאּפ עטציהעגרעביא יװ ,ןגָאיסױרַא

 -רעכלעוו ,ןלזג רעתמא ןַא יו :;ןלזג ַא יװ ןכָאק ןעמונעג רע טָאה ,טַאט
 : דניק ןגייא ןייז טיוט

 ןצנַאגניא ךיד ךיא בָאה טציא; --- ,טכייקעג ןירב טָאה -- ,"טציא;

 -רעט ןוא סעקלַאשטָאמ טימ רעמ ןשַאו וצ סָאװ ָאטינ !טױטעגּפָא
 טינ ןַאװַארַאּפ םענעדלָאג םעד רעטניה ןופ ןיוש וטסעוװו רעמ ...ןיטנעּפ

 קירוצ םוא ךיז רעק !ןרעױדַאב סיוא ןוא הטרח סיוא .,ןיינ .ןײגסיױרַא
 ,קיניטרַאמ ןייד וצ { ןעמוקעג טסיב וד ןענַאװ ןופ לזדניאדןַאקלואוו םוצ
 ךָאל ןטיירב םעד טָא ךרוד .ךימ ןעשטומ ןעמוקעג טסיב וד טענַאװ ןופ
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 געװ רעד !םוא ךיז רעק ,טנווייל ןיא ןטינשעגכרוד ָאד בָאה ךיא סָאװ
 *,.,יירפ ןיא

 טלָאװעג טינ ןוא רעטכעלעג ןטקיטשרעד ַא טרעהרעד טָאה רע |
 ןוא לגיּפש םוצ ןפָאלעג רע זיא .לוק רענעגייא ןייז זיא סָאד זַא ,ןביולג

 -עג ןבָאה ןגיוא יד ,סַאלב ןעוועג זיִא םינּפ רעד .טקוקעגנָא ןײלַא ךיז
 ןלופ םייב טינ זיא טכיזעג ַאזַא טימ שטנעמ ַא זַא ,ןגָאז רעבָא .טלקנימ

 זיא ץלָאטש רעסיוועג ַא ,טרעקרַאפ .ןגָאז טנָאקעג טינ ןעמ טָאה ,ןעניז
 -טג :ןּפיל יד ןופ לגנעלשעג ןגנערטש םעד ןיא טסערּפעגניײיא ןעוועג
 סמענייק ןָא ןוא גיוא ףיוא גיוא .טגיזַאב םיא ןוא לווייט ןטימ טפמעק

 | ,ףליה

 סָאד ךיא ףרַאװ; --- ,ןקיאורַאב ןעמונעג ךיז רע טָאה --- ,*ןגרָאמ;

 רַאפ ,ןביילב טעװ םַאר עטדלוגַאב יד רָאנ ,ןטסַאקטסימ ןיא קעװַא ץלַא
 סָאװ ,"טכַאנ ענירג, יד יװ ןרעסעב ךס ַא ,ןרעסעב ַא ,דליב רעדנַא ןַא

 "..! סיוװעג ףיוא ךיא סייוו סָאד .ןרָאװעג טכַארבעגמוא ָאד זיא

 ןיא רע ? ןעפול ַאוסנַארפ ןעמ טגָאז ץורית ַא רַאפ סָאװ רעבָא ---
 ןוא ,ןײלַא ריא ןיא יו רעמ טבילרַאפ ןעוועג דליב סשנַאלָאס ןיא ךָאד |

 ,ךיוא רע טָאה סיורָאפ טלָאצַאנ

 רעדָא ןרױלרַאפ רעמ ָאד בָאה ךיא !טינ ץורית םוש ןייק ---

 -סיוא טמוקַאב רע רעדָא ,טנווייל רעדנַא ןַא טימ ןענעגונַאב ךיז טעװ רע
 ...קירוצ טלעג ןייז טלָאצעג

 -כַאװש ַא טליפרעד ןירב טָאה ,זיורבפיוא ןטליקעגּפָא ַאזַא ךָאנ ,דלַאב

 ןוא טײקנזָאלעגּפָא ןַא .רעּפרעק ןצנַאג ןיא --- ךָאנרעד ,ינק יד ןיא טייק
 -גיא טליפעג טנייה ךיז רע טָאה ױזַא טקנוּפ .ןצרַאה ןיא שינעמעלק ַא

 ...ןַאטעי ךָאנ טּפעלשעגכָאנ ךיז טָאה רע ןעוו ,ירפרעד

 לָאמניײא טנייה ןיוש טָאה רע סָאװ ,עבלעז סָאד ןָאטעג רע טָאה
 ךיז ןגיוצעגסיוא :טנעה עכעלרעטומ סַאטעי רעטנוא טוואורּפעגסיוא

 ןיא טלקיוװעגנייא ךיז ןוא .רעייפ ןגעקַא עּפַאנַאק-עילעטַא רעד ףיוא
 -כיילג ַא ןקריו ןעמונעג הלוגס סַאטעי טָאה דלַאב .דעלּפ ןעמערַאװ
 םיא טָאה סע .ףוג ןצנַאג ןרעביא ןסָאגעצ ךיז טָאה טײקמערַאוװ עקיסָאמ

 -עוש ןוא רערעווש --- ךָאנרעד ,ךעלרעטיש רעירפ .ןרעפעלש ןעמונעג
 סע .טייקנסעגרַאפ רעקידנעטשלופ ַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא זיא סע זיב ,רער
 ןליפַא טמיורט חומ רעדימ רעד ןכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ רענעי ןעוועג זיא

 ןיוש טָאה טייקנסעגרַאפ ַאזַא .והותה-םלוע ןיא יו טבעווש ןעמ ןוא טינ
 טעברַא ןַא טקידנערַאפ טָאה רע ןעוו ,טּפַאכעגמורַא לָאמניײא טינ ןענירב |

 קיסיילפ טָאה רע ןעוו רעדָא ,טּפעשענסױא ךעלטנירג םיא טָאה סָאװ
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 ,"ןגרָאמ; ַא ףיוא טציּפשעגנעמַאזוצ ייז ןוא תוחוכ ענייז עלַא טלמַאזעג

 לָאמ סָאד ךיוא זיא סע .,עיציזָאּפמָאק-ןברַאפ רעיינ ַא ןופ בױהנָא ןַא ףיוא

 ַא ןיא ,רענרעק ענעלָאװשעגנָא ןופ ףָאלש רעטנַאּפשעג-רעװש ַא ןעוועג
 עטשרע ערעייז טימ ,ךרוד ךיז ןדיינש ייז רעדייא ,דרע-גנילירפ רעטכייפ

 ןרעטנוא ןעיידעג וצ ןוא ןצָארּפש וצ ןָא ןביוה ןוא ,ךעלטעלב ענירג
 ,למיה ןקיטכיל

 .דנ
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 :לטיּפַאק רעט1

 * :לטיּפַאק רעטפ

 : לטיּפַאק רעטפ
 : לטיּפַאק רעט4

 : לטיּפַאק רעט5

 :לטיּפַאק רעמ6

 : לטיּפַאק רעט7

 :לטיּפַאק רעט8

 : לטיּפַאק רעמט9

 : לטיּפַאק רעט0

 : למיּפַאק רעט1

 : לטיּפַאק רעט9

 : לטיּפַאק רעט1

 :לטיּפַאק רעטפ

 : לטיּפַאק רעטֿפ
 :לטיּפַאק רעט4

 :לטיּפַאק רעטפ

 :לטיּפַאק רעמ6

 : לטיּפַאק רעט7

 : לטיּפַאק רעטֿפ

 :לטיּפַאק רעטפ9

 : לטיּפַאק רעט0
 : לטיּפַאק רעמ1
 : לטיּפַאק רעט92

 : לטיּפַאק רעמ2

 : לטיּפַאק רעט4

 : לטיּפַאק רעט5

 :טלאהניא

 ליימ רעטשרע

 -- -- טנערוקנַאק ןיוז ןוא ןירּב דיוד

 יז .הדייה .יייה .הידקיה יייייה ידי .ןיישה = טיחח ַאינַאס

 יד ד-- -- --- ּבֹויוװ ןוא ןַאמ ןשיווצ

 טיי יי יי גנושיוטנַא יד

 יי יי יי יבא טפַאשטנַאקַאב יד

 היד ךײק ךדח דײה וה -- טעּברַא רעד ןיא

 היה טסחח ךדחח הדחח = ךידח ןעמול .ַאוסנַארּפ

 תדח הוד דד- -- לליּב סָאד טקידנערַאּפ

 תהי היפ היחח טחחח חחחח יקסנָארּבַאג לעשימ

 זידד הוה ךדח ךײד יד קַאינָאק לזעלג ַא ייּב
 -- -- -- טסעמָאלמ ֹוד ןופ וווה ןיא

 טא יי יי יי יי יי יי שמַאּפ רעד

 לייט רעטייווצ

 זיד ד-- -- תזה-םלוע ןופ ּביוהנָא רעד

 א א א א יי יי טסענ-עּבול ןיא
 היד הוד הדח יחד ךחה דײ= ----ןעוורעליּפש
 --= -- -- סקַאל טגנַאפ ןעמ יווַא יו
 טא א יא יא יא א = לַאד ירנַא
 זידידה היד חדח ךיד --- ?ןרעטש-םי, ןיא
 שא א א א יי יי = רעכיוו ןיא
 היה היד ד-- == ךיז טוירד רעכיוו רעד
 טא א א יא = ףָארטש ןוא דניז
 היה היד הוד היד דײח עלייוו ַא ףיוא םולש
 טא א יי יי מרעצנָאק ןרַאפ
 -- -- -- ןיקסנָארּבַאג ויּב םיזיוו רעד
 טא יי יא אי == ךעלרָאּפ יירד יד
 הי די- -= -- ןּווהַא טכַאנ רעד ןיא
 היד הוד הוד הוד החח טדח היד חד ַאטעי



 (?הזה םלוע, ךוב ןיא) ןטכיררַאפ וצ ןזיירג עקיטכיוו עכעלטע

 (טצלַאּפ : ןייז ףרַאד :רטילָאּפ :טקורדעג ,10 הרוש :601 טַאלּב (1

 -נגלָאֿפ יד ןענעייל ןוא 82 ןוא 81 תורוש וד ןכוורטשוצסיוא :606 טַאלּב ןל

 : תורוש עקיד
 -ענירעד ערעייז ןּבירשרַאפ ןּבָאה עטכישעג ןרָאי רעטנזיוט ואוו ,ךוּב םענרענייטש
 וד ןוא ,שונָאמ-יר ףיוא קריצ-רטטַאפט רעשימיור רענעבָארגעגסיוא רעד .ןעגנור

 ס'נָאלצּב : ןייז ףרַאד ,ן'טָאלצב : טקורדעג ,0 הרוש :333 טָאלּב (;
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